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Stellingen behorend bij het proefschrift 
‘Job-specific workers’ health surveillance for construction workers’ 

 
1. Preventief medisch onderzoek voor werknemers in bouwberoepen is noodzakelijk 
aangezien het verhoogde gezondheidsrisico voor het bewegingsapparaat, longen, hart- en 
vaatstelsel, gehoor, gezichtsvermogen, huid en psyche niet kan worden voorkómen. (dit 
proefschrift) 
 
2. In een studie waarin gezondheidsbevordering het uiteindelijke doel is, is het gedrag van 
zowel zorgverlener als werknemer een belangrijke uitkomstmaat. (dit proefschrift) 
 
3. Richtlijnen in de bouwsector zonder beroepspecifieke inhoud zijn geen ondersteuning van 
het bedrijfsgeneeskundig handelen in de context van preventief medisch onderzoek. (dit 
proefschrift) 
 
4. Een preventief medisch onderzoek wordt optimaal uitgevoerd voor de werknemer die 
niets mankeert. (dit proefschrift) 
 
5. Preventief medisch onderzoek is voor zeker de helft van de bouwvakkers geen effectieve 
preventieve strategie, aangezien deze helft niet deelneemt. (dit proefschrift) 
 
6. Het is wenselijk om bij het in kaart brengen van fysieke belastbaarheid in een preventief 
medisch onderzoek in de bouwsector gebruik te maken van meerdere expertises dan van de 
bedrijfsarts alleen. (dit proefschrift) 
 
7. Het huidige periodiek arbeidsgezondheidkundige onderzoek is een instrument dat is 
afgestemd op arbeid in de bouw, maar kan beter afgestemd worden op de arbeid van de 
bouwvakker. (dit proefschrift) 
 
8. Het zijn niet de onderzoekspopulaties die achterblijven in het gebruiken van innovatieve, 
digitale en sociale media, maar de onderzoekers. 
 
9. Werken als zelfstandige is beter voor de psychische gezondheid, aangezien werken in 
loondienst leidt tot minder veranderbare psychosociale risico’s. 
 
10. Hardlopers en bouwvakkers vertonen diverse overeenkomsten: ze hebben allemaal wel 
ergens last van, klagen er nooit over, maken liever geen gebruik van zorg, en gaan gewoon 
door met wat ze deden. 
 
11. Het College voor Zorgverzekeringen misbruikt evidence-based medicine om hernia-
patiënten in Nederland andere zorg te onthouden. 


