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1. Zolang je iemand kunt inzetten in werk naar zijn of haar vermogen heeft 

niemand een volledige arbeidsbeperking. (Dit proefschrift) 

 

2. Zonder medewerking van de werkgever proberen terug te keren naar werk na 

niet-aangeboren hersenletsel is onbegonnen werk. (Dit proefschrift) 

 

3. Voor een efficiënt arbeidsrevalidatieproces moet er een geprotocolleerde 

communicatiestructuur aangelegd worden tussen de leden van het 

revalidatiebehandelteam, de revalidant, de werkgever en de bedrijfsarts. (Dit 

proefschrift) 

 

4. Het revalidatieproces is niet compleet als er geen aandacht is voor terugkeer 

naar werk. (Dit proefschrift) 

 

5. Zolang werkhervatting als behandeldoel benoemd wordt door het 

multidisciplinaire revalidatieteam in de (poli)klinische revalidatiefase vallen 

therapeutische acties op dit gebied onder de zorgverzekeringswet. (Dit 

proefschrift) 

 

6. Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de klinische 

revalidatiepraktijk vraagt om flexibiliteit van alle betrokkenen.  

 

7. Het betrekken van werkgevers en bedrijfsartsen bij onderzoek naar de 

arbeidsparticipatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel brengt veel 

werk met zich mee.  

 

8. Na het beklimmen van een grote heuvel, ontdek je dat er nog veel meer 

heuvels te beklimmen zijn. (Nelson Mandela) 

 

9. Hoe diep je gaat heeft met denken niets te maken, hoogstens met een wil. 

(Bløf, 2003) 

 

10. Je moet niet alleen dromen, je moet je dromen ook najagen. (Erika van Tielen) 


