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recovery and employment. In 2012, she achieved a Master’s degree in Work and 
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Portfolio

Name PhD student: Merel de Jong

PhD period: August 2012 - July 2016

Name PhD supervisor: Prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen

Year Workload

Hours ECTS

1. PHD TRAINING

General courses 

The AMC World of Science 2012 20 0.7

PubMed Cursus 2012 2.5 0.1

Scientific Writing in English for Publication 2013 42 1.5

Oral Presentation in English 2014 22 0.8

Educational Skills training 2014 10 0.4

Endnote 2014 2.5 0.1

Project Management   2015 16 0.6

Career Development 2016 23 0.8

Specific courses

Basiscursus: Introductie tot de Klinische en  
Fundamentele Oncologie (NVvO)

2013 35 1.3

Clinimetrics: assessing measurement properties  
of health measurement instruments (V03) 

2013 20 0.7

Practical Biostatistics 2014 40 1.4

Seminars, workshops and master classes

APROVE workshop: Pimp my thesis layout 2015 1 0.1



234

Portfolio (continued) Year Workload

Hours ECTS

Presentations

Presentation research meetings Coronel Institute (5x)
2013-
2016

45 1.6

Poster presentation, Bedrijfsgeneeskundige dagen (4x)
2013-
2016

56 2.0

Oral presentation, Bedrijfsgeneeskundige dagen
2013, 
2016

14 0.5

Oral presentation Work Disability Prevention & 
Integration Conference (WDPI)

2014 14 0.5

(Inter)national conferences

Bedrijfsgeneeskundige dagen (4x)
2013-
2016

28 1.0

Heijermanslezing: Kanker en Werk 2013 4 0.1

Symposium: Connected with workers’ health 2013 3 0.1

Symposium: Work, health and society: A life course 
epidemiological perspective

2014 3 0.1

Work Disability Prevention & Integration Conference 
(WDPI): Implementing Work Disability Prevention 
Knowledge

2014 40 1.4

Other

Landelijke netwerk voor chronisch zieken en werk 
(LNCZW) 

2013-
2015

12 0.4

Coronel Institute: Commission Annual Report
2014-
2016

20 0.7

Early Career Research Network (NVPO) 2014 4 0.1

COST Action IS1211 Short Term Scientific Mission 
(CANWON), School of Sport, Exercise & Health 
Sciences, Loughborough University, Loughborough, 
United Kingdom

2015 40 1.4
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2. TEACHING

Lecturing

Juniorcoschap Arbeid, Gezondheid en Sport – 2rd 
year medical students (6x)

2013-
2016

63 2.3

Practicum Functioneren met Depressie– 3rd year 
medical students (4x)

2014-
2015

10 0.4

Other

Assistant guest lecturer at Stichting Colon Opleiding: 
module kanker en werk.

2014 10 0.4

Guest lecturer at Netherlands School of Public & 
Occupational Health (NSPOH)

2014 10 0.4

Assistant guest lecturer at Stichting Mammacare 
Opleiding: module kanker en werk.

2015 10 0.4

TOTAL (28 hrs = 1 ECTS) 620 22.1
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Op de laatste pagina’s van dit proefschrift wil ik graag iedereen bedanken die 
mij (in)direct hebben ondersteund en geholpen, en zo hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit proefschrift. 

Allereerst mijn promotor Monique Frings-Dresen en copromotores Angela de Boer 
en Sietske Tamminga. Bedankt voor de kans die jullie mij vier jaar geleden hebben 
gegeven om dit promotietraject te volgen. Ik heb ontzettend veel van jullie geleerd 
en heb de samenwerking binnen deze projectgroep als zeer prettig ervaren. Beste 
Monique, zoals in meerdere proefschriften is beschreven, behield jij het overzicht. 
Jij zorgde ervoor dat ik soms terug naar de basis moest; waarom doen we dit en 
wat hebben we daaraan? Onoverkoombare problemen wist jij met jouw nuchtere 
visie te veranderen in kleine obstakels. Beste Angela, jouw methodologische 
achtergrond en kennis heeft mij zeer geholpen bij de ontwikkeling van de QWLQ-
CS. Lastige termen en theorieën was jij in staat om duidelijk uit te leggen, wat 
mij hielp bij het uitwerken van voorstellen en nieuwe ideeën. Ook met dank aan 
jouw netwerk heb ik een hele mooie en leerzame ‘short-term scientific mission’ 
meegemaakt. Beste Sietske, ik heb veel van jou geleerd over ‘kanker en werk’. Je 
hebt enorm veel kennis maar weet dit ook goed over te brengen, ik heb daarom 
ook erg genoten van gezamenlijke presentaties en onderwijs. Daarnaast heb jij me 
vaak geholpen met de dagelijkse gang van (praktische) zaken; ‘heb je daar nog aan 
gedacht’? En als ik het niet meer overzag stond jij klaar om samen met mij alles 
op een rij te zetten. Ik heb het gevoel dat ik in deze vier jaar zeer gegroeid ben in 
het doen van nauwkeurig onderzoek, het schrijven van artikelen en het geven van 
presentaties en daar heb ik jullie voor te danken. Bedankt voor jullie expertise, 
aandacht, geduld en vertrouwen.

Graag bedank ik de leden van de promotiecommissie, Prof. dr. J.J.M.C.H. de 
la Rosette, Prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl, Prof. dr. M.A. Grootenhuis, Prof. dr. U. 
Bültmann en Dr. C.A.C. Prinsen, voor de aandacht en tijd die zij hebben besteed 
aan het beoordelen van mijn proefschrift en hun bereidheid om te opponeren 
tijdens de verdediging ervan. 

Mijn dank gaat uit naar KWF Kankerbestrijding voor de subsidie die dit project 
mogelijk heeft gemaakt. Ook wil ik graag alle (oud-)patiënten heel hartelijk 
bedanken die bereid waren deel te nemen aan de onderzoeken beschreven in 
dit proefschrift. De openheid over hun gezondheid en werksituatie was zeer 
waardevol voor de ontwikkeling van de QWLQ-CS. Verder gaat mijn dank gaat 
uit naar de specialisten die betrokken waren bij de werving van deelnemers in 
de verschillende ziekenhuizen. Daarnaast wil ik het online platform ‘kanker.
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nl’ en de patiëntenvereniging Hoofd-Hals bedanken voor hun medewerking in 
het werven van deelnemers. Ook wil ik graag de oncologische bedrijfsartsen, 
werkgevers, leidinggevenden en andere organisatiemedewerkers bedanken die 
hebben deelgenomen aan de kwalitatieve studie. 

Mijn Coronel collega’s en oud-collega’s; dank voor alle koffierondjes, ORB 
presentaties en onzinpraatjes tijdens de lunch! Dit was altijd een fijne afwisseling 
na intensief werken achter de pc! Daarnaast heb ik vier jaar lang, heel veel uren 
doorgebracht in kamer K0-120. Mijn kamergenoot van het eerste uur; Timo, 
bedankt voor de afgelopen vier jaar. Je was een hele fijne kamergenoot waarmee 
ik kon overleggen, kletsen en koffie drinken! Ilona, dankzij jou kreeg ik al snel 
een voorproefje wat het inhield om een proefschrift af te ronden en het te 
verdedigen. Ook jij was een hele fijne kamergenoot bij wie ik altijd terecht kon, 
zowel in als buiten het Coronel! René, het voelt korter maar ook jij zit alweer 
twee jaar parttime in K0-120. Dank voor je gezelligheid en vragen (die mij ook 
weer scherp hielden). Mijn andere collega’s die de werkdagen iets minder lang 
maakte: honingbijtje Babs, dank voor je gezelligheid en gekkigheid. En Sanne, 
bedankt voor je hulp als onderzoeksassistent en voor alle mooie verhalen! Een 
speciaal bedankje gaat uit naar de saladebrigade; Karen, Julitta, AnneClaire en 
Iris dankzij jullie heerlijke en gezonde salades ben ik zonder griep de drukste 
maanden doorgekomen! Bibi en Els, dank dat ik altijd bij jullie kon aankloppen 
voor hulp of een gezellig praatje. AnneClaire, mijn andere bijtje en liefste collega. 
Vooral de laatste maanden waren onze koffierondjes een noodzaak om er 
tegenaan te kunnen blijven gaan. Dank voor je luisterend oor en steun. En in 2018 
zit ik vooraan!!

Lieve (schoon)familie en vriendinnen, bedankt voor jullie steun, interesse en 
begrip dat ik minder tijd voor sociale activiteiten had. Lieve Vati en Mutti, 
dank voor jullie onvoorwaardelijke steun en het vertrouwen dat jullie in mij 
hebben. Lieve Birte en Ali, we hebben sinds de middelbare school al heel wat 
diploma’s met z’n drieën behaald. Bedankt voor jullie steun en motiverende 
houding om te blijven leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Lieve Omi, ik 
vind het heel speciaal dat je er bij bent 20 december. Dank je voor je luisterend 
oor en je onverbloemde mening. Lieve Hanneke en Herman, dank voor jullie 
steun en welkome afwisseling na het werk (varen of ‘green-eggen’). Lieve Klaas 
en Jeltje, ook een bedankje richting jullie voor het bedenken van een geschikte 
projectnaam die menig patiënt nu kent, namelijk ‘het QWICS-project’ (Quality 
of Working life Instrument for Cancer Survivors)! Ook mijn vriendinnen; Anouk, 
Fiona, Francesca, Gillian, Myrthe, Naomi, Susanne, Elise, Laura en Inge bedankt 
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voor jullie steun en vooral geduld in het afgelopen jaar. Ik geniet weer volop van 
onze borrels, koffies, etentjes en bioscoopbezoekjes! Lieve Armixtos Dames 2 en 
trainer Sergio, dank voor jullie begrip dat ik met name het afgelopen jaar niet 
mijn volle 100% kon geven. Dat is dit seizoen anders dus kom maar op met die 
promotieklasse!! Ook een speciaal bedankje aan mijn teamgenoot Jenny, bedankt 
voor het vormgeven van dit proefschrift en je geduld tijdens al mijn aanpassingen. 
Ik ben heel blij met het resultaat! Lieve ‘suzies’ Yolanda en Birte, vanaf het eerste 
moment heb ik geroepen dat ik jullie als paranimfen wilde. Nu is het eindelijk 
zover, maar willen jullie die elfenvleugeltjes toch thuis laten?

Last but not least, lieve Jorn, ‘You support me…right?’ ;-). Bedankt voor al je 
steun en aanmoediging de afgelopen jaren. Jouw werkmotivatie is aanstekelijk 
en de avonden dat we beide hard aan het werk waren hebben mij door de laatste 
maanden heen gesleept. Om uiteindelijk met een drankje en een kaasplankje op 
de bank te ploffen; ik kan mij geen beter thuis wensen dan samen met jou.


