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Stellingen 
behorende bij het proefschrift

PREDICTION AND EARLY INTERVENTION IN EMPLOYEES

AT RISK FOR SICKNESS ABSENCE

DUE TO PSYCHOSOCIAL HEALTH COMPLAINTS

SASKIA F.A. DUIJTS, 7 NOVEMBER 2007



Medewerkers met een verhoogd risico op verzuim vanwege psychosociale gezond-
heidsklachten kunnen geïdentificeerd worden met behulp van een screeningsinstru-
ment. Dit proefschrift

Objectieve selectie voor deelname aan een preventief coachingsprogramma middels
een uniforme screeningsmethodiek heeft het voordeel dat de selectie onafhankelijk
is van de welsprekendheid van een medewerker, diens inzicht in persoonlijk psycho-
sociale problemen en de visie van de leidinggevende of personeelsfunctionaris.
Dit proefschrift

Preventief coachen om verzuim vanwege psychosociale gezondheidsklachten te
voorkomen, resulteert voornamelijk in vermindering van psychosociale gezond-
heidsklachten en enigszins in afname van  verzuimduur. Dit proefschrift

Inzicht in zowel de kenmerken van een hoogrisico populatie als de componenten van
een preventieve interventie draagt bij aan kennis omtrent geschiktheid van dergelij-
ke interventies voor de betreffende doelgroep. Dit proefschrift

Mede door normstelling zijn de afgelopen decennia veel ongezonde chemische en
ergonomische blootstellingen op het werk effectief gereduceerd. De psychosociale
blootstellingen zijn daarentegen toegenomen. Het wachten is op de eerste op gege-
vens gebaseerde normstelling voor werkdruk en conflicten op het werk.

Gezien de grote maatschappelijke belangstelling voor verzuim en verzuimbeleid is
het opvallend dat in veel bedrijven een goede verzuimregistratie ontbreekt.

Als verschijnselen pas bestaansrecht hebben als ze wetenschappelijk zijn aange-
toond, valt er wetenschappelijk nog heel veel te ontdekken.

Het afmatten van het lichaam heeft een bevrijdende werking op de geest.

Reizen is kijken naar jezelf tegen een andere achtergrond.

Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen.


