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Stellingen behorend bij het proefschrift: 

 

‘Enhancing return to work of cancer patients’ 

Sietske J. Tamminga  
 
1.  Werk heeft sociale en persoonlijke waarde; dit geldt ook voor mensen met kanker 

(dit proefschrift). 
2.  Interventies die mensen met kanker ondersteunen in hun werkhervatting zijn 

een must (dit proefschrift). 
3.  Interventies worden vaak zeer positief ontvangen door patiënten en uitvoerders 

ondanks dat er geen significant effect van de interventie wordt gevonden (dit 
proefschrift). 

4.  De strikte wettelijke scheiding tussen de curatieve zorg en de 

bedrijfsgezondheidszorg maakt het lastig om mensen met kanker te begeleiden bij 

hun werkhervatting (dit proefschrift).  

5.  Mensen met kanker waarderen het zeer als in het ziekenhuis ook niet-medische 

aspecten zoals werkhervatting worden besproken (dit proefschrift).  
6.  Volgens de huidige richtlijn oncologische revalidatie zou werkhervatting een vast 

onderdeel moeten zijn van de oncologische revalidatie, gegeven de geplande 

bezuinigingen op de gezondheidszorg is het de vraag of dit haalbaar is.  

7.  Kanker is nog steeds een moeilijk bespreekbaar onderwerp, ook op de werkvloer.  

8.  Men denkt dat een kankerpatiënt die palliatief behandeld wordt, niet wil of kan 

werken. Het is echter beter dit aan de patiënt zelf te vragen.  

9.  Patiënten waarvan wordt verwacht dat zij het meest gebaat zijn bij het volgen 

van een interventie in onderzoeksverband, nemen helaas het minst vaak deel aan 

het onderzoek.  

10.   Als aan onderzoeksdeelname geen risico’s zijn verbonden, is de procedure om een 

patiënt te kunnen laten deelnemen onnodig belastend voor een patiënt.  

11.  Promoveren is vergelijkbaar met het klimmen van een route, alleen met de juiste 

techniek en uitrusting bereik je de top.  


