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Stellingen
 
Behorend bij het proefschrift 

Quality of Working Life of cancer survivors  
Development and evaluation of a measurement instrument

Merel de Jong

1. Werk is voor werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad) meer een 

voordeel dan een nadeel. (dit proefschrift) 

2. De Quality of Working Life Questionnaire for Cancer Survivors (QWLQ-CS) 

is meer een generieke dan specifieke vragenlijst. (dit proefschrift)

3. De toevoeging ‘CS’ aan ‘QWLQ’ is terecht. (dit proefschrift)

4. In toekomstig onderzoek naar Kwaliteit van Werken moet niet het type 

(kanker) diagnose maar met name de klachten en bijwerkingen worden 

gemeten. (dit proefschrift)

5. In het kader van zelfmanagement is de QWLQ-CS bruikbaar onder 

werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad). (dit proefschrift)

6. Bij werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad) zijn leidinggevenden 

geen onderdeel van de sociale structuur met collega’s. (dit proefschrift)

7. De conventionele manier van deelnemers werven kan de 

generaliseerbaarheid van studieresultaten onvoldoende waarborgen.  

(dit proefschrift)

8. Een richtlijn is geen rechte lijn. (dit proefschrift)

9. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own  

reason for existing. (toegeschreven aan Albert Einstein, 20e eeuw)

10. Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het 

onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken. 

(toegeschreven aan Confucius, 450 v.Chr.)


