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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift: 

 

Impaired work functioning due to common mental disorders 
Measurement and prevention in nurses and allied health professionals 

Fania R. Gärtner 
 

1. Psychische klachten kunnen diverse aspecten van het functioneren op het werk van 
verpleegkundigen en paramedici beïnvloeden. Een vragenlijst voor verminderd 
werkfunctioneren dient daarom multidimensioneel te zijn. (dit proefschrift)  

 

2. Voor de ontwikkeling van een vragenlijst geven ervaringsdeskundigen en experts rijkere 
informatie dan de bestaande wetenschappelijke literatuur. (dit proefschrift) 

 

3. De Nurses Work Functioning Questionnaire is een valide en betrouwbare vragenlijst voor 
het meten van zes aspecten van verminderd functioneren op het werk van 
verpleegkundigen en paramedici met psychische klachten. Verder ontwikkelen en 
verbeteren van deze vragenlijst is alsnog vereist. (dit proefschrift) 

 

4. Het bepalen van de minimale betekenisvolle verandering is een noodzaak voor de 
interpretatie van individuele uitslagen van een vragenlijst. Voor wetenschappers is het 
bepalen van deze waarde tot op heden een uitdaging. (dit proefschrift) 

 

5. Door aan een psychische module voor preventief medisch onderzoek mee te doen 
kunnen verpleegkundigen en paramedici met (lichte) psychische klachten gestimuleerd 
worden vroegtijdig contact te zoeken met de bedrijfsarts. Te stellen dat hier ook hulp 
wordt gezocht is wellicht te voorbarig. (dit proefschrift) 

 

6. Een psychische module voor preventief medisch onderzoek voor verpleegkundigen en 
paramedici heeft een positief effect op functioneren op het werk, echter geen effect op 
psychische klachten. Een gedragsverandering lijkt gemakkelijker teweeg te brengen dan 
verbeteringen in de mentale gezondheid. (dit proefschrift) 

 

7. Op papier is preventie één van de kerntaken in de bedrijfsgezondheidszorg. In de 
praktijk is preventie echter niet zichtbaar als speerpunt.  

 

8. Ja; mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht! Und mach dann noch 'nen zweiten 
Plan, gehn tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht 
genug: doch sein höch 'res Streben ist ein schöner Zug. (Bertolt Brecht - Das Lied von der 
Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens; 1928) 

 

9. Wie Lassalle sagt, ist und bleibt die revolutionärste Tat, immer ‘das laut zu sagen, was 
ist‘. (Rosa Luxemburg; 1916) 

 
 

Vertaling  
8. Ja; maak maar een plan, wees een groot licht. En maak dan nog een tweede plan, werken doen ze beide 

niet. Want voor dit leven is de mens niet slecht genoeg, maar zijn hoger streven is een mooie trek. (Bertolt 
Brecht – Lied van de onvolmaaktheid van het menselijk streven; 1928) 

 

9. Zoals Lassalle zegt, het is en blijft de meest revolutionaire daad steeds ‘dat hardop te zeggen wat is’. 
(Rosa Luxemburg; 1916) 


