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We worden
helemaal
niet slechter
van werk
In de jaren negentig van de vorige eeuw werd duidelijk dat relatief
veel werknemers, vaak vrouwen, langdurig arbeidsongeschikt raakten
vanwege depressies en angststoornissen. Inger Plaisier was benieuwd
naar het verband tussen werk en deze psychische stoornissen.
Op 26 november a.s. promoveert zij op dit onderwerp.
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Over Inger Plaisier
Voordat haar promotieonderzoek startte, had Inger Plaisier al
een lange voorgeschiedenis bij GGZ inGeest. In 1989 liep zij de
Valeriuskliniek binnen om aan haar opleiding Verpleegkunde
te beginnen. Na tien jaar besloot ze dat het tijd was voor iets
anders. Dit werd de studie Maatschappelijke Vraagstukken en
Beleid. In 2004 werd ze na haar afstudeerscriptie voor het
promotieonderzoek gevraagd. Na haar promotie gaat ze aan
de slag als postdoc op de afdeling Sociologie van de VU. Op
dit moment werkt Inger ook als coördinator van het autismenetwerk voor de regio’s Amstelland en Meerlanden.
Promotie: donderdag 26 november, 13.45 uur in de Aula van
de VU.
Promotoren: Brenda Penninx (hoogleraar psychiatrische
epidemiologie, hoofdonderzoeker NESDA) en Jeanne de Bruijn
(socioloog University of the Netherlands Antilles)
.
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langdurig ziekteverzuim. En op dagen
dat zij wel op hun
werk verschijnen,
presteren zij vaak
minder goed. ‘Uit
mijn onderzoek blijkt
dat begripvolle reac-
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