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Stellingen

Behorende bij het proefschrift
Common Mental Disorders
Prediction of Sickness Absence Durations and Recurrences
Giny Norder, 16-11-2016

1.  Gezien het aantal medewerkers dat ontslag neemt na ziekteverzuim door 
psychische klachten is dit voor medewerkers veelal een reflectiemoment om  
te bepalen of het werk nog wel bij hun past. (dit proefschrift).

2.  De begeleiding van medewerkers met ziekteverzuim door psychische klachten 
moet niet stoppen na een hersteld melding. Na de hersteld melding is er 
aan dacht nodig om terugval te voorkomen en voor het functioneren in het 
werk. (dit proefschrift)

3.  Bij het maken van een inschatting van de prognose van verzuimduur bij een 
medewerker met verzuim door psychische klachten zal de bedrijfsarts ziekte-
identiteit en werkvariatie mee moeten nemen. (dit proefschrift)

4.  In de begeleiding van medewerkers met ziekteverzuim door psychische 
klachten moet meer aandacht worden besteed aan eerdere episodes van 
psychisch klachten daar deze voorspellend zijn voor toekomstig ziekteverzuim 
door psychische klachten. (dit proefschrift)

5.  Door de verlenging van 1 naar 2 jaar van de periode voor het verkrijgen van 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering behoudt 8 % van de werknemers met 
psychische klachten nu hun baan. (dit proefschrift)

6.  Wetenschappelijk onderzoek naar psychisch verzuim kan bijdragen aan 
stigmatisering van werknemers met psychisch verzuim.

7.  Voor een goede verzuimbegeleiding van een werknemer met psychische 
klachten is coaching van de leidinggevende noodzakelijk. 

8.  Om in de bedrijfsgezondheidszorg de verbinding te maken tussen praktijk  
en wetenschap zouden er meer bedrijfsartsen moeten promoveren.

9.  De waarheid is het resultaat van een discussie met vrienden (David Hume 
1711-1776)

10. Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding. 


