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Appendix 1 
 
English version of the Quality of Working Life Questionnaire for Cancer 
Survivors (QWLQ-CS).

Quality of Working Life Questionnaire for Cancer Survivors

INSTRUCTIONS for employees
This questionnaire is about your experience and perception of your work 
during the past four weeks. In order to answer the questionnaire it is 
important, therefore, that you worked at some time during the past four 
weeks.

The questions in the questionnaire can be answered with ‘agree’ or ‘disagree’. 
There are no right or wrong answers. If you are unsure how to answer a 
question, give the best answer you can. Do not skip any questions. All your 
answers to the questions will be treated in confidence, and the results will be 
processed anonymously.

The questions are about your current work situation. You should therefore try 
to give answers about the past four weeks. If you have more than one job, give 
answers for the job in which you work the most hours.

INSTRUCTIONS for self-employed persons
This questionnaire is about your experience and perception of your work 
during the past four weeks. In order to answer the questionnaire it is 
important, therefore, that you worked at some time during the past four 
weeks.

The questions in the questionnaire can be answered with ‘agree’ or ‘disagree’. 
There are no right or wrong answers. If you are unsure how to answer a 
question, give the best answer you can. Do not skip any questions. All your 
answers to the questions will be treated in confidence, and the results will be 
processed anonymously.

The questions are about your current work situation. You should therefore try 
to give answers about the past four weeks. If you have more than one job, give 
answers for the job in which you work the most hours.

It may be that a question does not apply to you, for example because you do 
not have an immediate superior. In that case you can use the answer category 
‘not applicable’ (N/A).
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Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following  
statements in relation to the past four weeks. Tick one choice for each statement.

Dis- 
agree 

comple- 
tely

Dis- 
agree

Dis-
agree 

slightly

Agree 
slightly

Agree Agree 
comple- 

tely

(N/A)

The following questions are about the meaning of work.

1. Working gives 
me structure in 
my life

2. I think it is good 
to work

3. I consider that 
my work gives me 
a goal in life

4. I consider my 
work important

The following questions are about your perception of your work situation.

5. I do my work well

6. I am self-
confident in my 
work

7. I am suited to my 
work

8. I have control 
over the work 
I do

9. I feel powerless 
in my work
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Appendix 1. (continued)

Quality of Working Life Questionnaire for Cancer Survivors

Please indicate the extent to which you agree or disagree with the following  
statements in relation to the past four weeks. Tick one choice for each statement.

Dis- 
agree 

comple- 
tely

Dis- 
agree

Dis-
agree 

slightly

Agree 
slightly

Agree Agree 
comple- 

tely

(N/A)

The following questions are about the atmosphere in your working environment. 
If the statement has not applied in your work situation as a self-employed person, give 
the answer ‘N/A’ (not applicable).

10. I feel there is  
a positive  
atmosphere in  
my working 
environment

11. I have the 
feeling I am 
taken seriously 
by people in 
my working 
environment

12. I am content with 
my work

13. I have good 
relations with my 
colleagues

14. I feel valuable to 
my colleagues

The following questions are about understanding and recognition in your organization. 
If the statement has not applied in your work situation as a self-employed person, give 
the answer ‘N/A’ (not applicable).

15. My immediate 
superior 
understands my 
health situation 
and possible 
health problems
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Dis- 
agree 

comple- 
tely

Dis- 
agree

Dis-
agree 

slightly

Agree 
slightly

Agree Agree 
comple- 

tely

(N/A)

16. I have good 
relations with 
my immediate 
superior

17. I consider that 
employees with 
health problems 
are treated 
well in my 
organization

18. I am content 
with the fringe 
benefits provided 
by my employer

19. I am content 
with my current 
income

The following questions are about problems due to your health situation.

20. Because of my 
health situation 
I have problems 
in my work with 
fatigue and/or 
lack of energy

21. I am limited in 
my work by my 
health situation

22. Because of my 
health situation 
I have little trust 
in my own body

23. Because of my 
health situation 
I feel uncertain 
about the future
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Instructions for overall QWLQ-CS score and subscale score calculation
 - Item score counting starts with 1 on the outer left category, add 1 point for 

each category further to the right (e.g., disagree completely = 1, disagree = 2, 
disagree slightly = 3, agree slightly = 4, agree = 5, agree completely = 6). The 
response category ‘Not applicable’ (N/A) is treated as a missing score. 

 - At least 50% of the items should be completed to calculate the score.
 - The following items need to be recoded before the score is calculated: 9, 20, 

21, 22, 23.
 - Calculation of standardized score

 - Formula: (sum score – minimum sum scores / score range ) x 100
 - Sum score: sum of item scores including reversed scores
 - Minimum sum scores: lowest possible item score 
 - Score range: difference between lowest and highest possible item score 

 - The range of the standardized score is 0-100
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Appendix 2
 
Dutch version of the Quality of Working Life Questionnaire for Cancer Survivors 
(QWLQ-CS). 
[In Dutch: Nederlandse versie van de QWLQ-CS]

Kwaliteit van werken vragenlijst voor werkenden die een diagnose kanker 
hebben (gehad)

INSTRUCTIE voor werknemers
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen en beleving in uw werk in de 
afgelopen 4 weken. Voor het invullen van de vragenlijst is het daarom 
belangrijk dat u op enig moment in de afgelopen 4 weken heeft gewerkt. 

De vragenlijst bestaat uit vragen waarmee u het eens of oneens kunt zijn. Er 
zijn geen goede of foute antwoorden. Als u niet zeker weet hoe u een vraag 
moet beantwoorden, geef dan het best mogelijke antwoord en sla de vraag 
niet over. Alle antwoorden die u op de vragen geeft worden vertrouwelijk 
behandeld, en de resultaten worden anoniem verwerkt.

De vragen gaan over uw huidige werksituatie, probeer de vragen dus te 
beantwoorden over de afgelopen 4 weken. Als u meer dan één baan heeft, 
beantwoord dan de vragen voor de baan waaraan u de meeste uren besteedt.

INSTRUCTIE voor zelfstandig ondernemers
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen en beleving in uw werk in de 
afgelopen 4 weken. Voor het invullen van de vragenlijst is het daarom 
belangrijk dat u op enig moment in de afgelopen 4 weken heeft gewerkt.

De vragenlijst bestaat uit vragen waarmee u het eens of oneens kunt zijn. Er 
zijn geen goede of foute antwoorden. Als u niet zeker weet hoe u een vraag 
moet beantwoorden, geef dan het best mogelijke antwoord en sla de vraag 
niet over. Alle antwoorden die u op de vragen geeft worden vertrouwelijk 
behandeld, en de resultaten worden anoniem verwerkt.

De vragen gaan over uw huidige werksituatie, probeer de vragen dus te 
beantwoorden over de afgelopen 4 weken. Als u meer dan één baan heeft, 
beantwoord dan de vragen voor de baan waaraan u de meeste uren besteedt.

Het kan voorkomen dat de vraag niet op u van toepassing is, bijvoorbeeld 
omdat u geen leidinggevende hebt. U kunt dan gebruik maken van de 
antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ (n.v.t.). 
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Geef a.u.b. over de afgelopen 4 weken aan in hoeverre u het eens of oneens bent 
met de onderstaande stellingen. Kruis a.u.b. één keuze per stelling aan.

Hele- 
maal 

oneens

On- 
eens

Een 
beetje 
oneens

Een 
beetje 
eens

Eens Hele- 
maal 
eens

N.v.t.

De volgende vragen gaan over de betekenis van werk

1. Werken geeft mij 
structuur in het leven

2. Ik denk dat het goed is 
om te werken

3. Ik vind dat mijn werk 
mij een doel in het leven 
geeft

4. Ik vind mijn werk 
belangrijk

De volgende vragen gaan over de beleving van uw eigen werksituatie

5. Ik doe mijn werk goed

6. Ik ben zelfverzekerd in 
mijn werk

7. Ik ben geschikt voor 
mijn werk

8. Ik heb de regie over 
mijn werkzaamheden in 
handen

9. Ik voel mij machteloos 
in mijn werk
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Appendix 2. (continued)

Kwaliteit van werken vragenlijst voor werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad)

Geef a.u.b. over de afgelopen 4 weken aan in hoeverre u het eens of oneens bent 
met de onderstaande stellingen. Kruis a.u.b. één keuze per stelling aan.

Hele- 
maal 

oneens

On- 
eens

Een 
beetje 
oneens

Een 
beetje 
eens

Eens Hele- 
maal 
eens

N.v.t.

De volgende vragen gaan over de sfeer in uw werkomgeving
Indien de stelling niet is voorgekomen in uw werksituatie als zelfstandig ondernemer, 
geef dan ‘n.v.t.’ aan (niet van toepassing)

10. Ik voel een positieve sfeer 
in mijn werkomgeving

11. Ik heb het gevoel dat ik 
serieus word genomen 
door de mensen in mijn 
werkomgeving

12. Ik ben tevreden met 
mijn werk

13. Ik heb goede relaties met 
mijn collega’s

14. Ik voel mij waardevol 
voor mijn collega’s

De volgende vragen gaan over begrip en erkenning vanuit uw organisatie
Indien de stelling niet is voorgekomen in uw werksituatie als zelfstandig ondernemer, 
geef dan ‘n.v.t.’ aan (niet van toepassing)

15. Mijn leidinggevende 
heeft begrip voor mijn 
gezondheidssituatie en 
mogelijke klachten

16. Ik heb een goede relatie 
met mijn leidinggevende

17. Ik vind dat 
werknemers met 
gezondheidsklachten 
binnen mijn organisatie 
goed worden behandeld
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Hele- 
maal 

oneens

On- 
eens

Een 
beetje 
oneens

Een 
beetje 
eens

Eens Hele- 
maal 
eens

N.v.t.

18. Ik ben tevreden 
met de secundaire 
arbeidsvoorwaarden die 
mijn werkgever biedt

19. Ik ben tevreden met 
mijn huidige inkomen

De volgende vragen gaan over problemen ten gevolge van uw gezondheidssituatie

20. Door mijn 
gezondheidssituatie heb 
ik problemen in mijn 
werk met vermoeidheid 
en/of energie tekort

21. Ik word beperkt in 
mijn werk door mijn 
gezondheidssituatie

22. Door mijn 
gezondheidssituatie heb 
ik weinig vertrouwen in 
mijn eigen lichaam

23. Door mijn 
gezondheidssituatie voel 
ik mij onzeker over de 
toekomst
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Instructies voor het berekenen van de QWLQ-CS totaalscore en subschaal scores
 - De scores op de items beginnen met 0 in de meest linker antwoordcate- 

gorie, en voor elke categorie verder naar rechts wordt er 1 punt bij opgeteld 
(helemaal oneens = 1, oneens = 2, een beetje oneens = 3, een beetje eens 
= 4, eens = 5, helemaal eens = 6. Voor de antwoordcategorie ‘Niet van 
toepassing’ (n.v.t.) wordt geen score toegekend. Dit item wordt gezien als 
missend.

 - Minstens 50% van de items moeten worden beantwoord om de score  
te kunnen berekenen. 

 - De volgende items moeten worden gespiegeld alvorens de score wordt  
berekend: 9, 20, 21, 22, 23.

 - Berekenen van de gestandaardiseerde score
 - Formule: (ruwe schaalscore – minimum ruwe scores/scorerange) x 100
 - Ruwe schaalscore: sommering van scores op de items
 - Minimum ruwe scores: laagst mogelijke score die kan worden behaald
 - Scorerange: verschil tussen de laagst en hoogst mogelijke score die kan 

worden behaald 
 - De gestandaardiseerde score loopt van 0-100


