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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

“Workability assessment of employees on long term sick leave in Insurance Medicine” 

 

1- Werkhervatting na 2 jaar verzuim wordt niet alleen bepaald door de ernst van een ziekte of de 

ervaren beperkingen (dit proefschrift). 

2- Langdurig zieke werknemers blijken in staat om de factoren die hun eigen terugkeer naar werk 

belemmeren of bevorderen te benoemen (dit proefschrift).   

3- Inadequate adviezen van behandelaars vertragen werkhervatting van zieke werknemers (dit 

proefschrift).  

4- Om succesvolle werkhervatting te bewerkstellingen is het beter dat verschillende re-integratie 

stakeholders op één lijn zitten met hun re-integratie advies (dit proefschrift). 

5- Alleen kennis over factoren die relevant zijn voor werkhervatting is onvoldoende om re-integratie 

van langdurig zieke werknemers te bevorderen. 

6- Het gebruik van een signaleringslijst om factoren die re-integratie belemmeren of bevorderen te 

identificeren biedt kansen om arbeidsparticipatie te bevorderen. 

7- De beoordeling van het werkvermogen van zieke werknemers dient aangevuld te worden  met 

een grondige analyse van de factoren die het herstel beïnvloeden en met een gericht advies om 

de obstakels voor terugkeer naar werk te verminderen. 

8- De introductie van nieuwe werkwijzen voor professionals vereist specifieke 

implementatiemethoden en een organisatie die "rijp" is voor vernieuwing. 

9- Toename van kennis over evidence-based re-integratie interventies bij verzekeringsartsen 

draagt bij aan de werkhervatting van zieke werknemers. 

10- Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos. (Paulo Coehlo). 

(Het is noodzakelijk om te leren wat we nodig hebben en niet slechts alleen wat we willen).  

 

 

Patricia M. Dekkers-Sánchez 

Amsterdam, 20 november 2013 
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