
 

CREATING TOMORROW 

 
Informatie voor deelnemers (leidinggevenden en professionals) aan 

een interview voor het 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. Deze informatiebrief gaat over het deelonderzoek waarvoor interviews worden gehouden met 

leidinggevenden en professionals die direct of indirect te maken hebben met mensen die na kanker weer werken.  

De interviews duren een uur. Er worden vragen gesteld over uw ervaring met werkenden die in het verleden een 

kankerdiagnose hebben gekregen en behandeld zijn voor kanker. Het gaat om uw ideeën over de mogelijkheden in 

de aanpak en adviezen in de praktijk. Het gaat daarbij niet om individuen. 

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 voor deze groep om 

werkvermogen te 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 onderzoeker, drs. Ingrid Boelhouwer, docent/onderzoeker aan de Hogeschool 

van Amsterdam. Het begeleidingsteam bestaat uit prof. dr. Tinka van Vuuren, bijzonder 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 persoonsgegevens die aan de geïnterviewde worden gevraagd zijn naam en e-mailadres. Daarnaast is het 

belangrijk te weten vanuit welke organisatie men werkt en wat de functie van de geïnterviewde is. Van de interviews 

wordt een geluidsopname gemaakt. Daarna wordt het interview uitgewerkt (anoniem en niet naar personen 

herleidbaar) en krijgt de geïnterviewde dit per e-mail toegestuurd. Mocht er in de uitwerking iets onjuist zijn en dit 

binnen een maand na ontvangst van de uitwerking door de geïnterviewde gemeld zijn aan de onderzoeker, dan zal 

de onderzoeker dat corrigeren. De gegevens worden 10 jaar opgeslagen in de strikt beveiligde digitale 

opslagomgeving van de Hogeschool van Amsterdam en alleen onderzoekers hebben toegang tot deze anonieme 

gegevens. In de resultaten van het onderzoek zijn geen personen herkenbaar.  

Deelname aan dit onderzoek is uiteraard volkomen vrijwillig. Een deelnemer kan te allen tijde voor of tijdens het 

interview besluiten te stoppen met deelname. 

Dit onderzoek is goedgekeurd 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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