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Stellingen 
behorend bij het proefschrift
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Niet alleen depressie, maar ook depressieve klachten hebben een sterke relatie met 

(toekomstig) ziekteverzuim. Dit proefschrift

Het is mogelijk om medewerkers met een hoog risico op toekomstig ziekteverzuim 

en met milde tot ernstige depressieve klachten op te sporen met een objectief 

screeningsinstrument. Dit proefschrift

Ervaren gezondheidsklachten en daaraan gerelateerd hulpzoekend gedrag zijn 

medebepalend voor participatie in een preventieve strategie. Dit proefschrift

Voor medewerkers die geïdentificeerd zijn met een hoog risico op toekomstig 

ziekteverzuim en met milde tot ernstige depressieve klachten blijkt een specifiek 

voor de doelgroep ontwikkelde psychologische interventie effectief te zijn in het 

voorkomen van langdurig ziekteverzuim en het reduceren van depressieve klachten. 

Dit proefschrift

Een preventieve strategie met als doel het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en 

het reduceren van depressieve klachten zou een mooi startpunt kunnen zijn voor het 

toepassen van een meer proactieve benadering in de bedrijfsgezondheidszorg.

Een onderzoeker die een onderzoek doet waarbij vele partijen betrokken zijn laat zich 

vergelijken met een jongleur die zijn best doet om alle bordjes draaiende te houden.

Bij vragenlijstonderzoek een vijftal regels openlaten voor slotopmerkingen blijkt voor 

veel deelnemers een uitnodiging te zijn om hun autobiografie te schrijven.

Ook voor de in dit proefschrift beschreven preventieve strategie geldt: ‘If you think 

prevention is expensive, try cure’.

Als multitasken je sterke punt is, dan kan single-tasking niet alleen saai, maar ook een 

valkuil zijn.

Ook voor een promotietraject geldt: om innerlijke rust te vinden, moet je afmaken 

waar je aan begonnen bent. (Siddhartha Gautama, ca. 450 vC. - ca. 370 vC.)

Om balans te vinden in fysieke en geestelijke inspanning is het goed om onderzoek 

regelmatig af te wisselen met sport: sport zorgt voor fysieke inspanning en geestelijke 

ontspanning, onderzoek voor fysieke ontspanning en geestelijke inspanning.


