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Stellingen 

Behorend bij het proefschrift 

 

Sick leave management beyond return to work 

 

Peter Flach, 8 januari 2014 

 

1. Begeleiding bij werkhervatting moet niet alleen gericht zijn op werkhervatting, 

maar ook op de duurzaamheid van die hervatting. (dit proefschrift) 

2. Flexibele contracten zijn in het bijzonder schadelijk voor medewerkers met 

psychische klachten. (dit proefschrift) 

3. Recidief van langdurig verzuim wordt niet bepaald door de diagnose, maar 

door psychosociale arbeidsfactoren. (dit proefschrift) 

4. Verzuim is inderdaad gedrag, van alle betrokken partijen. (dit proefschrift) 

5. De belangrijkste factor voor goed functioneren in werk na werkhervatting 

vanuit een lange verzuimperiode is de ervaren eigen gezondheid. 

(dit proefschrift) 

6. Verzuimduur, duurzaamheid van de werkhervatting en het functioneren na 

werkhervatting zijn in belangrijke mate geassocieerd met factoren die de 

bedrijfsarts routinematig vastlegt. (dit proefschrift) 

7. Een goede leidinggevende is goud waard. 

8. Arbodiensten moeten denken vanuit de professie, niet vanuit de 

portemonnee. 

9. De impact van psychische klachten op ziekteverzuim, werkhervatting en het 

functioneren daarna is groot. Het is daarom onbegrijpelijk dat de behandeling 

van deze klachten steeds verder uit de zorgverzekering verdwijnt. 

10. Een goede probleemanalyse dient aandacht te besteden aan alle elementen 

van het ICF model. 

11. Het medisch beroepsgeheim verhindert, dat de bedrijfsarts een goede 

probleemanalyse volledig met de werkgever communiceert. 

12. In het proces van de Wet Verbetering Poortwachter is de WIA beoordeling de 

obductie en de verzekeringsarts de patholoog. 

13. ‘(…) het menselijk handelen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, 

maar begrijpen.’ (Spinoza, Tractatus politicus 1,4) 

14. “Der Pieps is een vuilpels. Hij is ja schoon moede wanneer hij 65 uren per 

week arbeiden moet!” (professor Zbygniew Prlwytzkovsky, in: M. Toonder, 

‘Het verdwijnpunt’, 1972) 


