
 
 
 
 

 

 

CREATING TOMORROW 

Informatie voor deelnemers aan het vragenlijst-onderzoek ‘Werk na kanker’.  

 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
‘Werk na kanker’ is een onderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker 

op het werkvermogen. Kanker en kankerbehandeling blijven namelijk vaak niet zonder gevolgen. Late gevolgen 

kunnen bijvoorbeeld zijn: vermoeidheid, concentratieproblemen, lymfeoedeem of de angst voor de terugkeer van 

kanker. Deze late gevolgen kunnen invloed hebben op het functioneren op de werkvloer en op het werkvermogen. 

Ook diverse andere factoren kunnen van invloed zijn, zoals de regelmogelijkheden in het werk, de werkdruk, het 

gedrag van de leidinggevende en collega’s of het vertrouwen in het eigen kunnen.  

Medewerking aan het onderzoek ‘Werk na kanker’ houdt in dat mensen die werken en bij wie twee tot tien jaar 

geleden de diagnose kanker is gesteld een vragenlijst invullen. Deze kan op de computer, mobiele telefoon of tablet 

worden ingevuld. Als men tijdens het invullen van de vragenlijst wil stoppen, kan men de vragenlijst tussentijds 

verlaten en zijn de ingevulde gegevens niet opgeslagen (en daarmee verwijderd uit de vragenlijst).  

Als men de vragenlijst wél heeft ingevuld, zal negen maanden daarna door middel van een e-mail worden gevraagd 

of men nogmaals een aantal vragen wil beantwoorden. Als men dat doet, zal weer negen maanden daarna nogmaals 

dat verzoek worden gedaan. Altijd kan men besluiten geen vragen meer te beantwoorden, door niet te reageren op 

deze e-mails.  

Er worden in de vragenlijst vragen gesteld over hoe men zich voelt, over de werksituatie, hoe werken wordt ervaren 

en omstandigheden die hierop van invloed kunnen zijn. Algemene vragen over bijvoorbeeld leeftijd of soort 

kankerdiagnose zijn nodig om te bekijken of verschil in werkvermogen ook daardoor wordt beïnvloed. De verzamelde 

persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer.  

Mochten er bij u vragen leven over bepaalde ervaren late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker dan is 

het advies deze vragen met de eigen (huis)arts te bespreken. 

Dit onderzoek is nodig omdat er op dit moment nog onvoldoende bekend is over de groep werkenden waarbij de 

diagnose kanker langere tijd geleden is gesteld. Het meeste onderzoek gaat over de eerste twee jaar na 

kankerdiagnose of de snelheid van de terugkeer naar werk. Dit onderzoek gaat over de groep werkenden die al twee 

tot tien jaar na kankerdiagnose zit. Door dit onderzoek wordt duidelijk wat er nodig is zodat mensen die kanker 

hebben gehad, kunnen blijven werken en werkvermogen behouden. Deze informatie is niet alleen van belang voor 

diegenen die na kanker aan het werk zijn, maar ook voor hun collega’s, de leidinggevenden en iedereen die mensen 

met werk na kanker ondersteunt. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Ingrid Boelhouwer, docent/onderzoeker aan de Hogeschool van 

Amsterdam. Het begeleidingsteam bestaat uit prof. dr. Tinka van Vuuren, hoogleraar strategisch Human Resource 

Management aan de Open Universiteit, en dr. Willemijn Vermeer, hoofddocent bij de opleiding Toegepaste 

Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. 

De gegevens worden beveiligd opgeslagen en alleen onderzoekers hebben toegang. In de resultaten van het 

onderzoek zijn geen personen herkenbaar.  

De opzet van dit onderzoek is ethisch getoetst en vervolgens van een positief advies voorzien door de commissie 
Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) van de Open Universiteit.  
 
Voor vragen voor, tijdens of na dit onderzoek kan een e-mail rechtstreeks gestuurd worden naar ondergetekende op 
e-mailadres werknakanker@hva.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Drs. Ingrid Boelhouwer 
www.hva.nl/werknakanker 
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