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Stellingen behorend bij het proefschrift:

Empowerment of employees with a chronic disease

 1.  Knelpunten op het werk bij werknemers met een chronische lichamelijke ziekte liggen 
vaak op het psychosociale vlak, bijvoorbeeld in de verwerking of in de communicatie 
met de leidinggevende en collega’s. (dit proefschrift)

 2.  Organisatorische werkaanpassingen zoals minder werken, thuis werken, een lager 
werktempo en de mogelijkheid werk zelf te plannen zijn belangrijk voor een aantal 
werknemers met een chronisch ziekte. (dit proefschrift)

 3.  Voor goed onderzoek naar problemen op het werk bij mensen met een chronische 
ziekte is samenwerking met poliklinieken en huisartsenpraktijken gewenst. (dit 
proefschrift)

 4.  Onomkeerbare chronische ziekten dienen in de bedrijfsgeneeskunde onderscheiden te 
worden van langdurige aandoeningen. (dit proefschrift)

 5.  Een empowerment training heeft een langdurig positief effect op de ervaren 
persoonlijke effectiviteit in het aanpakken van werkgerelateerde problemen en op 
vermoeidheidsklachten. (dit proefschrift)

 6.  Een gerandomiseerd gecontroleerd design is geen goed design voor onderzoek wanneer 
blinderen van de controlegroep niet mogelijk is en de controlegroep gemakkelijk zelf 
acties kan ondernemen. (dit proefschrift)

 7.  Kwalitatief onderzoek leert dat empowerment voor mensen met een chronische ziekte 
een dubbel proces inhoudt van ‘holding on’, het vasthouden aan eerdere rollen en 
het streven naar controle, en ‘letting go’, ofwel het afstand doen van controle. (naar 
Aujoulat, 2008)

 8.  Omdat de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) gedrukt wordt in zulke 
kleine lettertjes heb ik ‘problemen met zien’ die mij soms ‘sterk belemmeren’ bij het 
uitvoeren van mijn werk.

 9.  Ethici zijn net zo min moreel hoogstaand, als juristen rechtschapen, of sociologen 
sociaal bewogen zijn.

10.  Werken is goed voor de mens, maar minder is beter.

Inge Varekamp, 1 juli 2010
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