
 

 

 University of Groningen

Work functioning in cancer patients: looking beyond return to work
Dorland, H.F.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Dorland, H. F. (2018). Work functioning in cancer patients: looking beyond return to work. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/810ea900-26b3-4f0c-be27-81fa8c71d5dc


  

Stellingen behorend bij het proefschrift 

 

Work functioning in cancer patients: looking beyond return to work 

 

Heleen Dorland-Pel 

 

 

1. Het vroegtijdig in kaart brengen van het functioneren in werk na kanker is van belang voor 

het verbeteren van dit functioneren (dit proefschrift). 

 

2. Na de werkhervatting zijn psychosociale factoren belangrijker voor het functioneren in werk 

dan kankertype en kankerbehandeling (dit proefschrift). 

 

3. Voor het meten van cognitieve symptomen in de werkcontext zijn gevalideerde vragenlijsten 

voor bedrijfsartsen onmisbaar (dit proefschrift). 

 

4. Kankerpatiënten met voornamelijk mentaal belastend werk ervaren meer cognitieve 

problemen op het werk en verdienen daarom extra aandacht van de bedrijfsarts (dit 

proefschrift). 

 

5. Het doorzettingsvermogen van kankerpatiënten wordt niet alleen gezien bij het uitvoeren 

van werktaken, maar ook bij het invullen van vragenlijsten (dit proefschrift). 

 

6. Het combineren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden verrijkt het beeld 

van het functioneren in werk na kanker (dit proefschrift). 

 

7. Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain (Vivian 

Greene, 1904-2003). 

 

8. Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen (Ingrid Bergman, 1915-1982). 

 

9. Vriendelijke woorden kunnen kort zijn en makkelijk uitgesproken worden maar hun echo 

duurt eindeloos voort (Moeder Teresa, 1910-1997). 

 

 


