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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Ziekteverzuim wegens overspanning

van CAP. Schröer



1 Het feit dat slechts 40% van de overspannen werknemers na beëindiging van
het Ziektewetjaar met succes gereïntegreerd zijn, is illustratief voor het geringe
vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven om problemen van het personeel
op het lossen.

2 Overspanning is geen dutch disease, evenmin als rachitis een Engelse ziekte
is.

3 De ontwikkeling met betrekking tot onderzoek naar de determinanten van
verzuimduur en WAO-intrede heeft niet alleen baat bij een geactualiseerde
inventarisatie van het werk van Smulders, maar ook bij een spoedig begin van
meta-analyses.

4 De term "hersteldverklaring", indien de verzekeringsgeneeskundige van oor-
deel is, dat een werknemer niet langer in aanmerking dient te komen voor een
uitkering krachtens de Ziektewet, is misleidend en kan daarom beter achterwe-
ge gelaten te worden.

5 Aan degenen die behoefte hebben aan een déjè lu-ervaring, kan met succes
aanbevolen worden om achtereenvolgens publicaties uit de jaren zestig, ze-
ventig, tachtig en negentig te lezen over de samenwerking tussen huisarts,
bedrijfsarts en verzekeringsgeneeskundige.

(Sfe///ngen 7 tof en mef 5: d/f proefecnriftj

6 Het overdragen van de verzuimcontrole en -begeleiding door de verzekerings-
geneeskundige van de bedrijfsvereniging aan andere instanties gedurende de
eerste zes weken van het ziekteverzuim zal leiden tot verlenging van de
verzuimduur bij ten minste die verzuimgevallen die langer duren dan vier
weken.

7 "ledere overgang van ziektestadium A naar B kent zijn eigen set risicofactoren,
in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Aan etiologische factoren wordt nogal eens
ten onrechte een(zelfde) prognostische betekenis toegekend. Dat leidt tot
onjuiste adviezen aan patiënten die al in een bepaald ziektestadium zitten."
(7<n/psch//d,P. en P.LerVers Ste/Z/ngname. 77/dscn/7ft voorSoc/a/e Gezondhe/ds-
zorgf, 70, 7992,

Deze stelling is niet alleen van toepassing op de verklaring van ziekteproces-
sen, maar ook op de verklaring van ziektegedrag en verzuimcarrières.



8 Gebrek aan aandacht voor de zogenaamde alternatieve geneeswijzen in een
medisch curriculum leidt bij basisartsen niet alleen tot een deficiëntie in de
kennis van ziektegedrag van patiënten, maar ook tot een onvermogen om de
effecten van de toepassing van die geneeswijzen kritisch te beoordelen.

9 De problematische omgang van professies met hun eigen beperkingen blijkt in
het geval van de medische professie duidelijk uit het aantal leerstoelen thana-
tologie en de mate waarin expliciet aandacht besteed wordt aan het verschijn-
sel dood in de medische curricula.

10 Op de vraag, waarom de huidige generatie leidende politici onbekwaam is tot
het enthousiasmeren van het electoraat, bieden "Die Skepsische Generation"
van Helmut Schelsky uit 1957 en "De nieuwe volwassenen" van Johan Gouds-
blom uit 1959 een goed aanknopingspunt.

11 Voor sportbeoefenaars die de leeftijdsgrens van veertig jaar gepasseerd zijn,
levert een periodiek psychologisch onderzoek naar het vermogen een afne-
mend prestatievermogen te verwerken een belangrijkere bijdrage aan hun
gezondheid dan een periodieke "body checkup".




