
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Building blocks for return to work after sick leave due to depression

de Vries, G.

Publication date
2016
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Vries, G. (2016). Building blocks for return to work after sick leave due to depression.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/building-blocks-for-return-to-work-after-sick-leave-due-to-depression(f49fec90-bcc8-4d29-8e2f-52c6d30c14fc).html


Stellingen

Behorende bij het proefschrift

Building Blocks  
for Return to Work after Sick Leave due to Depression

Gabe de Vries

1. Het toevoegen van een op werkhervatting gerichte ergotherapie interventie aan de reguliere 
zorg bij werknemers die verzuimen door depressie, leidt tot een grotere kans op herstel en 
volledige werkhervatting (dit proefschrift).

2. Een combinatie van werkfactoren (aanpassen van werk, ondersteuning op het werk, positieve 
werkervaringen), persoonsfactoren (positieve zelfperceptie, vaardig in zelfmanagement, 
voldoende energie, ondersteunende thuissituatie) en behandelfactoren (ondersteuning vanuit de 
behandeling) wordt door stakeholders gezien als bevorderend voor werkhervatting na verzuim 
door depressie (dit proefschrift).

3. Zich serieus genomen voelen is voor werknemers het meest belangrijk in het ondersteunen 
van de werkhervatting na verzuim door depressie, terwijl werkgevers meer belang hechten 
aan regelmatig een gesprek met de medewerker over mogelijkheden en belemmeringen en 
bedrijfsartsen meer belang hechten aan het aanpassen van de werkomgeving (dit proefschrift).

4. De ernst van depressie, onzeker en vermijdend gedrag van de werknemer, een verstoorde 
werkrelatie en te weinig aandacht voor werkhervatting in de behandeling, zijn de belangrijkste 
belemmeringen voor werkhervatting na uitval door depressie (dit proefschrift).

5. Van belang in Nederland voor de begeleiding van verzuim door een depressie, is een 
ondersteunende behandelaar, regelmatig overleg met de werkgever en het serieus nemen 
van de werknemer en zijn ontwikkeling; in Suriname gaat het vooral om ondersteuning door 
het sociaal netwerk, een werkgever die oplossingen realiseert en waardering en respect voor 
de werknemer (dit proefschrift).

6. Voor werknemers met depressie in remissie die het werk hebben hervat, zijn de ernst van de 
depressie in de voorliggende periode en de neiging tot een passief reactieve copingstijl, de 
belangrijkste voorspellers voor verminderd functioneren (dit proefschrift).

7. Het externaliseren van de problemen op het werk kan ook betekenen dat de betreffende 
werknemer behoefte heeft aan een andere vorm van begeleiding.

8. Voor werknemers met ernstige psychiatrische klachten, dient een integrale benadering vanuit 
de zorg, de sociale verzekering en de werkgever zowel een maatschappelijk belang, als het 
belang van de werknemer.

9. Voor werkhervatting is verwachtingsmanagement effectiever dan een behandelinterventie.

10. Realisten moet gij zijn, maar idealisten bovenal, anders brengt gij de realiteit niet verder  
(G.J. Heering, 1924).




