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 1. De zorg voor zorgverleners schiet tot nu toe tekort. (dit proefschrift)

 2. E-mental health is geen panacee voor de preventie van psychische klachten in een 
 werk-setting. (dit proefschrift)

 3. De rol van de bedrijfsarts lijkt cruciaal in het bieden van effectieve preventieve  
bedrijfsgezondheidszorg. (dit proefschrift)

 4. Blijkbaar is het niet essentieel om een aangeboden interventie te volgen,  
aangezien alleen het invullen van een vragenlijst ook leidt tot verbetering van werk-
functioneren op individueel niveau. (dit proefschrift)

 5. Ziekenhuismanagers dienen hun terughoudendheid met betrekking tot vroeg- 
signalering van werkgerelateerde gezondheidsklachten overboord te gooien:  
het leidt niet tot méér verzuim maar kan het juist voorkómen. (dit proefschrift)

 6. De bedrijfsgezondheidszorg dient meer promotie te maken voor de door haar  
geboden zorg. (dit proefschrift)

 7. Verpleegkundestudenten dienen beter te worden toegerust om hun toekomstige  
werk duurzaam in optimale gezondheid te kunnen uitvoeren. (dit proefschrift)

 8. Safety and health at work is not only sound economic policy, it is a basic human right.  
(Kofi Annan, 2002)

 9. Het duurt altijd langer dan je denkt, zelfs als je rekening houdt met de wet van Hofstadter.  
(De wet van Hofstadter, prof. dr. Douglas Hofstadter, 1979)

 10. Zorgen moet je doen, niet maken. (Loesje, 2010)
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