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Cancer is a chronic disease that affects people worldwide. Fortunately, cancer is 
often no longer an incurable and therefore fatal disease. Thanks to early detection 
and enhanced treatment, more people are surviving cancer today. Consequently, 
more people with a diagnosis of cancer are continuing to work, even at an older 
age, meaning that the number of cancer survivors of working age will increase 
in the near future. Work is important to most cancer survivors, because it helps 
them to live a normal life and maintain financial stability, and work boosts their 
self-esteem and overall quality of life. Unfortunately, cancer survivors are less 
likely to be employed and can experience difficulties returning to work. Some 
cancer survivors report having physical, cognitive and psychological late effects 
or long-term side effects that affect their working lives. Cancer survivors’ working 
lives are often described in terms of outcomes measures such as employment 
status, days of absence or work productivity. However, these outcomes offer little 
insight into cancer survivors’ experiences and perceptions of work, that is to 
say, the Quality of Working Life (QWL) of cancer survivors. Research indicates 
that workers with a good QWL are less likely to have ‘turnover intentions’, that 
is, the intention to leave their employment and the organisation. Since work has 
beneficial outcomes for cancer survivors, intentional or unintentional loss of 
employment should be prevented. In order to improve cancer survivors’ return-
to-work or work continuation, it is therefore important to assess and evaluate 
their QWL with a valid and reproducible measurement instrument. 

The aim of this thesis is to assess and evaluate the QWL of cancer survivors. As 
there is no measurement instrument available for measuring the QWL of cancer 
survivors, we will develop a self-administered questionnaire to evaluate the QWL 
of cancer survivors. The aim of this thesis results in the following objectives and 
research questions (Chapter 1).

Objective I 
The first objective is to develop a questionnaire to evaluate the QWL of cancer 
survivors. 

Research question (i): What issues are of relevance when developing the Quality 
of Working Life Questionnaire for Cancer Survivors (QWLQ-CS), and are the 
constructed items in this newly-developed questionnaire relevant, acceptable 
and comprehensible to cancer survivors? 

Objective II
The second objective is to test the psychometric properties of the newly-developed 
questionnaire for evaluating the QWL of cancer survivors.
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Research question (ii): What is the factorial structure, internal consistency, 
construct validity and reproducibility of the QWLQ-CS? 

Objective III
The third objective is to describe the QWL of cancer survivors.

Research question (iii): How can we describe the QWL of cancer survivors, and 
which health- and work-related variables are associated with the QWL of cancer 
survivors? 

Developing a questionnaire to evaluate the QWL of cancer survivors
The development of the QWL questionnaire for cancer survivors was based on the 
guidelines for developing Questionnaire Modules of the European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Group [1]. In Phase 
1, following the EORTC guidelines, we generated relevant QWL issues for the 
development of the self-administered Quality of Working Life Questionnaire for 
Cancer Survivors (QWLQ-CS). First, we conducted a systematic literature review 
to identify issues that contribute to QWL of employees with a chronic physical 
disease (Chapter 2). This review yielded 73 QWL issues. Second, we generated and 
selected QWL issues for cancer survivors in a qualitative study (Chapter 3). We 
held focus groups with cancer survivors and oncological occupational physicians, 
and interviews with employers, immediate supervisors and organisation 
officers. We combined the QWL issues from the systematic literature review 
with the issues generated in the qualitative study, which resulted in 222 QWL 
issues. Cancer survivors were presented with these 222 QWL issues in an online 
questionnaire, and rated the relevance of the issues to their own QWL. After 
deleting 44 issues that were rated as not relevant to QWL, 178 relevant QWL 
issues remained. In Phase 2, these 178 remaining issues were transformed into 
a 102-item initial version of the QWLQ-CS. In Phase 3 of the questionnaire 
development, a pre-test study was conducted to investigate whether the items 
in the initial QWLQ-CS were relevant, acceptable and comprehensible to cancer 
survivors (Chapter 4). After adjusting 73 items that were considered to be 
difficult, confusing, twofold or redundant, the preliminary version of the QWLQ-
CS was constructed, containing 104 items. 

Testing the psychometric properties of the newly-developed questionnaire for 
evaluating the QWL of cancer survivors
In Phase 4, following the EORTC guidelines on developing questionnaire modules 
[1], we field-tested the preliminary QWLQ-CS. Two field studies were conducted 
in order to reduce the number of items, determine the factorial structure and 
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assess the psychometric properties of the QWLQ-CS, including its internal 
consistency, construct validity (i.e., convergent validity and discriminative 
validity) and reproducibility (Chapter 5). In field study I, an Explorative Factor 
Analysis (EFA) was performed on the preliminary version of the QWLQ-CS with 
104 items. QWLQ-CS data for 302 cancer survivors were used to reduce the 
number of items and determine the factorial structure and internal consistency 
of the QWLQ-CS. The sample comprised employed or self-employed cancer 
survivors who had been diagnosed with various types of cancer in the last 0-10 
years. Cancer survivors had a mean age of 52 years and 28% were male. They 
had a range of educational and work-related backgrounds. Based on the results 
of the EFA, we constructed the final version of the QWLQ-CS, which contained 
23 items and five subscales: those of 1) Meaning of work, 2) Perception of the 
work situation, 3) Atmosphere in the work environment, 4) Understanding and 
recognition in the organisation, and 5) Problems due to the health situation 
(Appendix). Responses were given on a 6-point Likert scale (Totally disagree 
– Totally agree). An extra response category, ‘Not applicable’, was available for 
items related to the work situation of self-employed cancer survivors, such as 
items about colleagues or supervisors. The QWLQ-CS scores ranged from 0-100, 
with a higher score indicating a higher QWL. The internal consistency of the 
overall QWLQ-CS was adequate, with a Cronbach’s alpha of 0.91, as were the 
subscales (Cronbach’s alpha ranged from 0.83-0.86). In field study II, 130 cancer 
survivors completed the QWLQ-CS at baseline, and 100 cancer survivors at a 
follow-up after four weeks. The samples comprised cancer survivors with various 
demographic, health- and work-related backgrounds. Data at baseline were 
utilised to assess the convergent and discriminative validity of the QWLQ-CS. To 
assess convergent validity, we formulated hypotheses about the magnitude and 
direction of the correlations between the QWLQ-CS and its subscales on the one 
hand, and other validated questionnaires and subscales on the other. More than 
75% of the hypotheses were confirmed. To test the discriminative validity, data 
from cancer survivors at baseline were compared to the QWLQ-CS data of 45 
employed people without cancer or other physical/mental limitations affecting 
their job performance. The overall QWLQ-CS mean (M) score of cancer survivors 
was 75 with a Standard Deviation (SD) of 10, and employed people without cancer 
had a mean score of 79 (SD = 11). The difference in mean scores on the QWLQ-CS 
statistically differed (p = 0.04) between the two groups, as did the mean scores 
on the subscale ‘Problems due to the health situation’ (p = 0.00). However, no 
statistical differences between the two groups were found on the other subscales. 
To assess the reproducibility of the QWLQ-CS, data from a subgroup of stable 
cancer survivors regarding health and work changes (N = 87) at baseline and 
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the four-week follow-up were examined. The Intraclass Correlation Coefficient 
(ICC) and Standard Error of Measurement (SEM) were calculated. The QWLQ-
CS had an ICCagreement of 0.84 and a SEMagreement of 9.59. No floor or ceiling effects 
were detected. Overall, the QWLQ-CS showed adequate construct validity and 
reproducibility for use at group level. 

Describing the QWL of cancer survivors
The QWL of cancer survivors was evaluated in field study I with 302 employed and 
self-employed cancer survivors. The aim of this study was to describe QWL and to 
explore associations between the QWL of cancer survivors and health- and work-
related variables (Chapter 6). The QWL mean score of cancer survivors was 75 (SD 
= 12). The subscale with the lowest mean score was ‘Problems due to the health 
situation’ (M = 49, SD = 27), and the subscales ‘Meaning of work’ (M = 83, SD = 
15) and ‘Perception of the work situation’ (M = 83, SD = 14) had the highest mean 
scores. The subscale ‘Atmosphere in the work environment’ had a mean score of 81 
(SD = 15), and ‘Understanding and recognition in the organisation’ a mean score 
of 75 (SD = 19). The health-related variables associated with a low QWL in cancer 
survivors were ‘type of treatment’ and reporting having at least one co-morbidity. 
Furthermore, work-related variables, such as physically demanding work, being in 
a non-managerial position, having a low income and working a proportion of the 
contract hours, were associated with a low QWL. 

Conclusions and recommendations for future research and practice
In this thesis, the QWL of cancer survivors was assessed and evaluated using a 
newly-developed measurement instrument: the 23-item QWLQ-CS with adequate 
internal consistency, construct validity and reproducibility at group level. 
 
One recommendation for future research is that the QWLQ-CS score be used as 
an outcome measure in research into the reintegration of cancer survivors. The 
QWLQ-CS could also be used to describe QWL when evaluating the effectiveness of 
interventions that aim to improve return-to-work or work continuation. In order 
to increase the applicability of the QWLQ-CS, it is recommended that researchers 
study other psychometric properties of the QWLQ-CS, such as responsiveness. 
Should the QWLQ-CS prove to be responsive, the questionnaire could be used to 
evaluate the effectiveness of interventions that aim to improve QWL. Subsequently, 
it would be useful to address the interpretability of the QLWQ-CS scores, and 
establish cut-off points and norm scores to compare the QWL of different groups. 
Finally, in order to make predictions about cancer survivors who are at risk of a low 
QWL, more research is needed on the prognostic factors of QWL. 
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The QWLQ-CS can be used in clinical and occupational healthcare by a range 
of actors (e.g. occupational physicians, general practitioners and occupational 
therapists or nurses) to raise awareness of the experiences and perceptions of 
cancer survivors in work situations, and the difficulties they can encounter in the 
workplace. Although the QLWQ-CS cannot be used at an individual level, it could 
be used as an indication of the need for interventions to improve QWL over time. 
Cancer survivors could also use the QWLQ-CS as an indicator to discuss their 
QWL. In addition, the QWLQ-CS could be used in organisations to monitor and 
evaluate the QWL of groups of cancer survivors and implement interventions 
in order to improve QWL, and consequently the successful return-to-work or 
continued employment of cancer survivors.

In conclusion, the QWLQ-CS is a measurement instrument with adequate 
psychometric properties at a group level that can be used in research and 
practice. More research should be conducted in order to study other psychometric 
properties of the QWLQ-CS, thereby enhancing its usability for cancer survivors 
who are returning to work or continuing in employment.
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Kanker is een chronische ziekte die mensen wereldwijd raakt, maar gelukkig 
genezen steeds meer mensen van kanker door eerdere detectie en verbeterde 
behandelingstechnieken. Hierdoor neemt het aantal overlevenden van kanker 
in de leeftijd van 18-65 jaar toe, oftewel in de werkende bevolking. Door het 
verhogen van de pensioensleeftijd in veel Europese landen blijven mensen op 
latere leeftijd werken, en omdat kanker een diagnose is die veel voorkomt onder 
oudere mensen neemt ook hierdoor het aantal overlevenden van kanker in de 
werkende bevolking toe. Het uitvoeren van betaald werk is vaak belangrijk voor 
mensen die een diagnose kanker hebben (gehad). Werken draagt bij aan het 
gevoel weer een normaal level te leiden met meer financiële stabiliteit. Daarnaast 
geeft werken ook een gevoel van eigenwaarde en draagt het bij aan algehele 
kwaliteit van leven. Mensen die een diagnose kanker hebben (gehad) ervaren 
echter ook problemen met betrekking tot werk. Allereerst hebben ze meer kans 
om werkeloos te raken, en ze kunnen moeilijkheden ondervinden wanneer 
ze hun werk hervatten of blijven werken. Het gaat hierbij om lichamelijke, 
cognitieve en psychologische (lange termijn) gevolgen van de diagnose kanker en 
de behandeling die het uitvoeren van werk kunnen bemoeilijken zoals extreme 
vermoeidheid, concentratieproblemen of angstgevoelens. Ondanks dat deze 
problemen de werksituatie van mensen die een diagnose kanker hebben (gehad) 
sterk kunnen beïnvloeden, wordt de werksituatie in onderzoek vaak beschreven 
aan de hand van uitkomstmaten zoals het hebben van werk, verzuim en werk 
productiviteit. De beschrijving van dit soort uitkomstmaten vertellen echter 
weinig over de ervaringen en belevingen in de werksituatie van mensen die een 
diagnose kanker hebben (gehad), oftewel hun Kwaliteit van Werken (KvW). 
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat werknemers met een goede KvW minder 
snel hun baan opzeggen en de organisatie verlaten. Om de terugkeer naar werk 
en werkbehoud te bevorderen onder werkenden die een diagnose kanker hebben 
(gehad) is het daarom belangrijk om KvW te kunnen meten met een valide en 
betrouwbaar meetinstrument. 

Dit proefschrift is gericht op het beschrijven en meten van KvW bij werkenden die 
een diagnose kanker hebben (gehad). Er bestond echter nog geen meetinstrument 
voor dit doel, en daarom is er een vragenlijst ontwikkeld. Deze KvW vragenlijst 
kan zelf door werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad) worden 
ingevuld. 

In dit proefschrift worden de volgende doelstellingen behandeld (Hoofdstuk 1).
1. Het ontwikkelen van een vragenlijst om de KvW van werkenden die een 

diagnose kanker hebben (gehad) te evalueren.
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2. Het onderzoeken van de meeteigenschappen van de nieuw ontwikkelde 
vragenlijst om de KvW van werkenden die een diagnose kanker hebben 
(gehad) te evalueren.

3. Het beschrijven van de KvW van werkenden die een diagnose kanker hebben 
(gehad).

 
De ontwikkeling van een KvW vragenlijst voor werkenden die een diagnose 
kanker hebben (gehad) 
Voor de ontwikkeling van de vragenlijst zijn de richtlijnen voor ontwikkeling 
van vragenlijst modules gevolgd. Deze richtlijnen zijn samengesteld door de 
European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of 
Life Group. Op een systematische manier wordt in vier fases beschreven welke 
stappen er moeten worden ondernomen om een vragenlijst te ontwikkelen. 
Fase 1 bestond uit het verzamelen van KvW aspecten voor de vragenlijst. Door 
middel van een literatuuronderzoek werd uitgebreid gezocht naar artikelen over 
terugkeer naar werk en werkbehoud bij werkenden met een fysiek chronische 
aandoening, zoals kanker, reuma en multiple sclerose (Hoofdstuk 2). In totaal 
werden er 73 aspecten gevonden die gerelateerd waren aan KvW van werkenden 
met een fysiek chronische aandoening. Om te achterhalen welke KvW aspecten 
specifiek voor werkenden met de diagnose kanker belangrijk waren werden er 
drie groepsbijeenkomsten georganiseerd met in totaal 24 werkenden die een 
diagnose kanker hebben (gehad). Ook werd er een groepsgesprek georganiseerd 
met zes bedrijfsartsen die gespecialiseerd waren in kanker. Daarnaast hebben de 
onderzoekers 11 werkgevers, leidinggevenden en andere organisatie medewerkers 
(bv. HR medewerkers) geïnterviewd. Alle deelnemers werd gevraagd wat volgens 
hen bijdroeg aan de KvW van werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad). 
Vervolgens werden de aspecten uit de literatuur, de groepsgesprekken en de 
interviews gecombineerd, wat resulteerde in 222 KvW aspecten (Hoofdstuk 3). 
Vanwege het grote aantal aspecten, moest er een eerste selectie plaatsvinden 
van de meest relevant aspecten voor KvW. In een online vragenlijst werden de 
222 aspecten voorgelegd aan 20 werkenden die een diagnose kanker hebben 
(gehad). Zij scoorden elk aspect op basis van relevantie voor hun eigen KvW. 
Uiteindelijk werden 44 aspecten als niet relevant voor KvW gescoord, en bleven 
er 178 relevante KvW aspecten over. In fase 2 werden die aspecten vertaald in 
102 vragen voor de eerste versie van de KvW vragenlijst, de Quality of Working 
Life Questionnaire for Cancer Survivors (QWLQ-CS). Uiteindelijk waren er minder 
vragen dan aspecten omdat sommige aspecten qua inhoud op elkaar leken en 
dus gecombineerd werden tot één vraag. In fase 3 werd deze eerste versie van 
de QWLQ-CS getest onder een kleine groep van 19 werkenden die een diagnose 
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kanker hebben (gehad) om te onderzoeken of de vragen relevant, aanvaardbaar 
en begrijpelijk waren. Dit resulteerde in 73 vragen die moeilijk, verwarrend, 
tweeledig of overbodig waren (Hoofdstuk 4). Deze vragen werden aangepast en 
hiermee ontstond de voorlopige versie van de QWLQ-CS bestaande uit 104 vragen. 

De meeteigenschappen van de nieuw ontwikkelde QWLQ-CS voor werkenden die 
een diagnose kanker hebben (gehad)
In fase 4 van de richtlijnen voor vragenlijst ontwikkeling zijn er twee veld studies 
uitgevoerd (Hoofdstuk 5). Deze veld studies waren grootschalige onderzoeken 
onder werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad). De eerste veld studie 
werd uitgevoerd om de 104 vragen in de QWLQ-CS te verminderen. Daarnaast 
werd bepaald uit welke subschalen de QWLQ-CS bestond, ook wel het vaststellen 
van de factorstructuur genoemd. In totaal vulden 302 werkenden die een 
diagnose kanker hebben (gehad) de QWLQ-CS eenmalig in. Ze waren gemiddeld 
54 jaar oud, 28% was man, en ze waren tussen 0-10 jaar geleden gediagnosticeerd 
met verschillende type kanker. Ze hadden verschillende opleidingsniveaus en 
achtergronden wat betreft werk. De definitieve versie van de QWLQ-CS werd 
ingekort tot 23 vragen en er werden vijf subschalen van KvW gevonden: 1) 
betekenis van werk, 2) de beleving van de eigen werksituatie, 3) de sfeer in de 
werkomgeving, 4) begrip en erkenning vanuit de organisatie, 5) problemen ten 
gevolge van de gezondheidssituatie (Appendix 2). 
 
Tijdens de tweede veld studie werden twee meeteigenschappen van de QWLQ-
CS onderzocht, namelijk validiteit en betrouwbaarheid. Met de validiteit van 
de vragenlijst wordt aangegeven of de vragenlijst meet waarvoor deze bedoeld 
is. De betrouwbaarheid van de vragenlijst geeft aan of de gemeten waarde 
representatief is voor de werkelijke waarde. Voor deze studie werd de QWLQ-
CS ingevuld door 130 mensen. Ook deze groep werkenden die een diagnose 
kanker hebben (gehad) verschilden weer in type kanker, datum van diagnose, 
opleiding en werk. De validiteit werd op twee manieren bepaald. De eerste 
manier was om de 130 werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad) 
naast de QWLQ-CS ook bestaande vragenlijsten met vergelijkbare onderwerpen 
in te laten invullen. Vervolgens werden de scores op de QWLQ-CS en op die 
bestaande vragenlijsten vergeleken om na te gaan of er samenhang was. Op één 
subschaal na bleek dit ook zo te zijn en dat kwam overeen met de verwachtingen. 
De tweede manier was om 45 werkende mensen zonder een diagnose kanker 
of andere lichamelijke/mentale beperkingen in het werk de QWLQ-CS in te 
laten vullen, zodat we deze scores konden vergelijken met de werkenden die een 
diagnose kanker hebben (gehad). De werkenden die een diagnose kanker hebben 
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(gehad) hadden een lagere KvW dan de werkenden zonder een diagnose kanker. 
Dit gold voor de algehele score van de QWLQ-CS en de subschaal ‘problemen 
ten gevolge van de gezondheidssituatie’, maar niet voor de overige subschalen. 
Om de betrouwbaarheid te testen vulde een subgroep van stabiele werkenden 
die een diagnose kanker hebben (gehad) de vragenlijst twee keer in met vier 
weken ertussen. Zij waren stabiel omdat ze aangaven dat er in de afgelopen vier 
weken geen grote verandering had plaatsgevonden in hun gezondheid of werk. 
De QWLQ-CS bleek betrouwbaar op groepsniveau. Concluderend, de definitieve 
QWLQ-CS is een valide en betrouwbaar meetinstrument om te gebruiken in een 
groep van werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad). 

Het beschrijven van de KvW van werkenden die een diagnose kanker hebben 
(gehad)
Tijdens de eerste veld studie is de KvW van 302 werkenden die een diagnose kanker 
hebben (gehad) geëvalueerd aan de hand van de QWLQ-CS. Daarbij is ook gekeken 
of er verbanden waren tussen KvW en gezondheids- en werk-gerelateerde variabelen 
(Hoofdstuk 6). Hiermee wordt bedoeld of er samenhang was tussen variabelen. 
De score op de QWLQ-CS liep van 0-100 waarbij een hogere score een betere KvW 
betekende. De gemiddelde score van de werkenden die een diagnose kanker hebben 
(gehad) was 75. De laagste score werd behaald op de subschaal ‘problemen ten 
gevolge van de gezondheidssituatie’ (gemiddelde score: 49), en de hoogste scores van 
gemiddeld 83 was op de subschalen ‘betekenis van het werk’ en ‘beleving van de 
eigen werksituatie’. Verder waren gezondheidsgerelateerde variabelen geassocieerd 
met een lage KvW, zoals behandeling van chemotherapie en het hebben van één of 
meerdere andere aandoeningen. Werk-gerelateerde variabelen zoals het hebben van 
zwaar lichamelijk werk, het niet hebben van een leidinggevende functie, het werken 
van een gedeeltelijk aantal uren van de arbeidsovereenkomst en een laag inkomen 
hingen allemaal samen met een lage KvW. 

Conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek en praktijk
De KvW van werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad) is beschreven 
en geëvalueerd met een nieuw ontwikkeld meetinstrument. De definitieve 
versie van de QWLQ-CS bestaat uit 23 vragen en is een valide en betrouwbaar 
meetinstrument om te gebruiken in een groep werkenden die een diagnose 
kanker hebben (gehad). 
 
Een aanbeveling voor toekomstig onderzoek is om de QWLQ-CS score te 
gebruiken als uitkomstmaat op groepsniveau in onderzoek naar re-integratie van 
werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad). Daarnaast kan de QWLQ-
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CS gebruikt worden om de KvW te beschrijven bij het evalueren van interventies 
die gericht zijn op het verbeteren van de terugkeer naar werk of behoud van 
werk bij werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad). Voor verdere 
toepasbaarheid van de QWLQ-CS moet aanvullend onderzoek worden gedaan 
naar meeteigenschappen zoals responsiviteit, waarmee in kaart wordt gebracht 
of de QWLQ-CS veranderingen in de tijd betrouwbaar kan meten. Daarnaast is 
het belangrijk voor het interpreteren van QWLQ-CS scores, om afkapwaarden 
te bepalen en norm data te verzamelen. Hiermee kan de KvW van verschillende 
groepen werkenden worden vergeleken. 
 
De QWLQ-CS kan in de klinische en bedrijfsgezondheidszorg door verschillende 
actoren (zoals bedrijfsartsen, huisartsen en ergotherapeuten) worden gebruikt 
om bewustzijn te creëren voor de ervaringen en percepties in de werksituatie 
van werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad), en welke problemen zij 
tegenkomen in hun werk. Ondanks dat de QWLQ-CS niet op individueel niveau 
gebruikt kan worden, kunnen werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad) 
de QWLQ-CS gebruiken om het gesprek aan te gaan over KvW en eventuele 
mogelijkheden tot verbetering. Daarnaast kan de QWLQ-CS in organisaties 
gebruikt worden om de KvW van groepen werknemers met een diagnose kanker 
te monitoren en te evalueren. Hierbij kunnen de uitkomsten aanleiding geven 
tot het verbeteren van KvW door middel van beleid en interventies, waarmee 
het succes van trajecten om terug te keren naar werk of het behouden van werk 
worden bevorderd. 

Concluderend, de QWLQ-CS is een valide en betrouwbaar meetinstrument die 
op groepsniveau gebruikt kan worden tijdens onderzoek en in de praktijk. De 
bruikbaarheid van de QWLQ-CS om terugkeer naar werk en werkbehoud onder 
werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad) te bevorderen kan verder 
worden verhoogd als er aanvullende onderzoeken gedaan worden naar andere 
meeteigenschappen van de QWLQ-CS. 
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