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Stellingen n 

Behorendee bij het proefschrift 

Stressfull work, sickness absence and turnover in truck drivers 

Fromm etiology to prevention 

vann Einar M. de Croon 

1.. Voor een optimaal inzicht in de relatie tussen stressvol werk en 

gezondheidsproblemenn zijn beroepsspecifieke werkstress modellen noodzakelijk, 

(ditt proefschrift) 

2.. leder beroep is uniek en vergt dan ook een beroepsspecifieke werkstress diagnose, 

(ditt proefschrift) 

3.. Een aanhoudend hoge herstel behoefte na het werk is op de lange termijn een 

risicofactorr voor langdurig ziekteverzuim bij vrachtwagenchauffeurs. 

(ditt proefschrift) 

4.. Vrachtwagenchauffeurs die het werk als stressvol ervaren, wisselen vaker van baan 

enn hebben een grotere kans op langdurig verzuim door psychische klachten. 

(ditt proefschrift) 

5.. In beroepen met hoog personeelsverloop brengt prospectief onderzoek de 

schadelijkee effecten van stressvol werk siechts gedeeltelijk in beeid. 

(ditt proefschrift) 

6.. Verandering van baan is een effectieve stressreducerende interventie, 

(ditt proefschrift) 

7.. Onze grootste prestatie zit niet in het nooit falen, maar in het elke keer weer 

opstaann nadat we gevallen zijn. (Confucius) 

8.. Zorgen voor welzijn in het transport zorgt ervoor dat chauffeurs er wel zijn. 

9.. Gezonder transport staat geregeld stil (buiten de file). 

10.. Zonder transport staat alles stil (Transport en Logistiek Nederland). 




