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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift 

HOW ABOUT WORK DEMANDS, RECOVERY, AND HEALTH ? 

A neuroendocrine field study during and after work 

van Judith K. Sluiter 

1. Door het toenemende aantal fysiek belastende functies waar mentaal belastende 

taken aan worden toegevoegd, valt een toename te verwachten van 

(vermoeidheids) klachten ten gevolge van het werk. 

(dit proefschrift) 

2. Door medewerkers die aangeven 'behoefte aan herstel' te hebben serieus te 

nemen kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen. 

(naar aanleiding van dit proefschrift) 

3. Bij werknemers die zowel mentaal- als fysiek-belastend werk verrichten wordt 

het raam voor Klaas Vaak later open gezet. 

(naar aanleiding van dit proefschrift) 

4. Pendelen in de ruimste zin des woords is bepalend voor de toekomst van zowel 

degene die pendelt als degene die gependeld wordt. 

(Sluiter JK, Beek AJ van der, Frings-Dresen MHW. Werkbelasting 

touringcarchauffeurs, Amsterdam, Coronel Instituut, Rapport nr. 97-03) 

5. Macro-herstel voor de ene persoon in onze maatschappij verhoogt de kans op 

gebrek aan micro-, meso-, en meta-herstel voor de ander. 

(dit proefschrift) 

6. Gezien het feit dat "een ongeluk vaak in een klein hoekje zit" is het niet 

verwonderlijk dat veel ambulancemedewerkers last van hun rug hebben. 

(S/u/ter ]K & Frings-Dresen MHW. de Ambulance, 7 999;20(3): 14-16) 



7. Indien de uitspraak "de klok tikt door" regelmatig werkelijkheid wordt binnen 

het veilbedrijf, heeft dit gevolgen voor de medewerkers, beginnend bij gebrek 

aan micro-herstel. 

{dit proefschrift) 

8. De gemiddelde tijd voor het schrijven van een proefschrift is het langst in Finland 

aangezien daar meer puntjes op de i's gezet moeten worden. 

(nog te bewijzen hypothese) 

9. In plaats van bewust ziekte te scheppen, zouden we bewust gezondheid kunnen 

scheppen. 

{Deepak Chopra, 1994) 

10. Het logo van het Prioriteitenprogramma "Psychische Vermoeidheid in de 

Arbeidssituatie" doet vermoeden dat sport en arbeid eikaars spiegelbeeld zijn, 

terwijl ze in eikaars verlengde liggen. 

(dit proefschrift) 

11. Zonder arbeid geen herstel. 

12. Eén oplossing van het werkdruk probleem is om de zaken regelmatig even te 

laten rusten! 

{tekening omslag van dit proefschrift) 
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'The human body is the best picture of the human soul.' 

- Ludwig Wittgenstein-

Voor mijn moeder 

In herinnering aan 
mijn vader en Marijke, 
' de vleugels van mijn 
vlucht': 

"Zij die we liefhebben 
en verloren zijn niet meer 
waar ze waren, maar altijd 
waar wij zijn. " 




