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Stellingen behorende bij het proefschrift 
TOWARDS A PARADIGM SHIFT IN OCCUPATIONAL HEALTH

The potential of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)  
for preventive practice, research & education

1. De uitbreiding van de International Classification of Functioning, Disabilty and Health 
(ICF) met de werk gerelateerde contextfactoren beschreven in hoofdstuk vier van dit 
proefschrift, voorziet in een gezamenlijke taal voor onderzoek, praktijk en onderwijs op 
het gebied van werk en gezondheid (dit proefschrift).

2. Het verbinden van betekenisvolle fragmenten in meetinstrumenten aan ICF 
categorieën met een gelijkwaardige betekenis, zoals mogelijk gemaakt door de 
‘ICF linking rules’, kan gezien worden als een aparte vorm van inhoudsvaliditeit (dit 
proefschrift).

3. De terminologie en het denkkader bij de ICF zijn in het tijdbestek van enkele dagdelen 
te trainen, zowel voor studenten als professionals op het gebied van werk en 
gezondheid (dit proefschrift). Daarmee is de implementatie van de ICF in (toekomstige) 
beroepspraktijken echter nog geen feit.

4. Bij het evalueren van een zorgvernieuwing zoals de preventieve strategie beschreven in 
hoofdstuk 2 van dit proefschrift, is het essentieel om te onderzoeken of de gehanteerde 
theorie (die het handelen stuurt) in overeenstemming is met de beleden theorie 
(waarvan men zegt dat die het handelen stuurt)  (dit proefschrift).

5. De ‘renaissance’ welke volgens de British Medical Journal (BMJ 2014;348:g3725)  
noodzakelijk  is voor de Evidence Based Medicine beweging, is gebaat bij het integreren 
van het biopsychosociale paradigma in deze overwegend biomedische traditie.

6. Het denken in termen van risicofactoren op basis van het pathogenetische perspectief 
in de epidemiologie, kan verrijkt worden met het denken in termen van hulpbronnen 
vanuit het analytische perspectief van salutogenese.

7. Het gebruiken van concepten als positieve gezondheid in onderwijs curricula, die 
inzichtelijk maken waaruit gezondheid bestaat, geeft toekomstige professionals 
nieuwe handvatten voor een breder palet aan  interventies.

8. Het publiceren over onderwijsvernieuwing en de effecten daarvan is slechts het begin 
van een valorisatie traject.

9. De ICF heeft in positieve zin de potentie om het Swahili van de gezondheidszorg te 
worden.

10. Vanuit arbeids- epidemiologisch perspectief zou het goed zijn om het concept 
tijd hygiëne te introduceren bij het bestrijden van de “stress epidemie”, in 
overeenstemming met het concept hand hygiëne bij het bestrijden van infectie ziekten.

11. We must use time wisely and forever realise that the time is ripe to do right (Nelson 
Mandela).

Carin de Brouwer, 22 februari 2018


