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Stellingen behorend bij het proefschrift

Co-assistentschappen als inwijding in de medisch bcrocpscultuur.
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1. Een mannelijke mcdische professie wijdt vrouwelijke opvolgers in, maar met
bepcrkt SUCCes. (die prorfichrift)

2. Het gevoel van competentie als ans blijkt bij co-assistenten gestoeld te zijn op
motivatie voor de Studie en een mannelijk zelfbeeld; maar het gevoel ern floeile
dokter voor de patient te zijn, blijkt door professioneel zelfveruouwen en een
feminien zelfbeeld bepaald te worden,

3. De weerbaarheid van aanstaande arisen en hun vermögen om actief en
adequaat met persoonlijkc problemen om te gaan, blijken in het proces van in-
wijding in het beroep een sterke positieve impuls te ondergaan. (du prtw

4. Sociale bekrachtiging van vrouwelijkheid van co-assinentes in de huidige
mannelijke beroepscontext, vergroot de kans dat vrouwen de combinatie van
beroepsrol en genderrol als moeizaam gaan reproduceren en zichzclf, nicer dan
bun contest, als probleem gaan zien. (die

5. Juist in de veelvormigheid en de eigenzinnigheid van de verschilfende
perspeciieven wordi het contact met de wetenschap een avontuur. (M.Bruum,
1993)

6. If knowledge is power, then ignorance is powerlessness and although
institutions can devise mechanisms that limit opportunities for abuse of
specialized knowledge, ultimately we need w'rt«« in those who wield power.
(K W.M.Fulford, G.Gillct en j .M.Sotkict: Medicine and moral reuoninf. 1994)

7. Solidarität berust op herkenning van de ander in jezelf.

8. Als manager leen men dat het niet verstandig is om iemand met de waarheid
als met een natte dock om de oren te slaan, maar dat het beter is haar all een
mantel om iemands schouders te leggen. (vH) nur M Fruch)

9. De nomadenstrategie blijft voor vrouwen met idealen, die een boeiende
loopbaan willen, een aanrader.

10. De tango vraagt om voortdurend balanceren tussen autonomie en overgave,
tussen individualiteit en relationaliteit.

11. Het U beschämend voor een geciviliseerde samenleving dat vrouwenhandel,
een moderne vorm van slavernij, zo weinig aanleiding U tot politieke en
maauchappelijke daadkracht.


