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Stellingen


Frequent verzuimers hebben een geringer werkvermogen dan werknemers met
weinig verzuim. (dit proefschrift)



Frequent verzuim op zich is vaak een onvoldoende prikkel voor werknemer en
werkgever om in actie te komen. (dit proefschrift)



Goede communicatie tussen werkgever en werknemer is belangrijk om frequent
verzuim te verminderen. (dit proefschrift)



Werkgevers moeten in ieder geval frequent verzuimende werknemers boven de 45
jaar uitnodigen voor een frequent verzuim gesprek bij de leidinggevende. (dit
proefschrift)



Bedrijfsartsen behoren ook bij frequent verzuimers een gedegen multifactoriële
analyse te doen. (dit proefschrift)



Een op zichzelf staande e-health interventie vermindert toekomstig verzuim bij
frequent verzuimers niet. (dit proefschrift)



Ziek is ziek, verzuim is een keuze. Dit is een te simplistische voorstelling van de
werkelijkheid als het gaat om frequent verzuimers.



Zelfs bij presidentskandidaten kan frequent verzuim leiden tot vragen om
medische informatie. (Michele Bachman. Volkskrant 21 juli 2011)



Frequent verzuim is een uiting van onvoldoende regie (kunnen) voeren om de
uitdagingen in het leven aan te kunnen. (vrij naar Machteld Huber/WHO)



Met de komst van artificiële intelligentie zijn de huidige predictiemodelstudies
achterhaald.



Een oud huis op het platteland is een bron van vreugde en onderhoud.



Een notenboom plant je voor het leven.

