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1. Patiënten laten artsen weten dat zij competente actoren zijn door hun
verzoeken om informatie in de vorm van 'specific proposals' te presen-
teren.

2. Indirect geformuleerde uitingen van angst voor kanker worden gemak-
kelijker omzeild of genegeerd dan direct geformuleerde angst-uitingen.

3. Wanneer een gespreksdeelnemer een onderwerp met 'caution strategies'
introduceert neemt de gesprekspartner deze vervolgens over. Via dit
mechanisme van 'tuning' construeren de gespreksdeelnemers gezamen-
lijk een onderwerp als delicaat.

4. Dat er in de arts-patiënt relatie machtswerkingen zijn op basis van
professionele dominantie blijkt uit het feit dat patiënten doorgaans op
indirecte wijze vragen naar informatie over de oorzaak van hun klach-
ten.

5. Wanneer artsen indirect geformuleerde angst-uitingen van patiënten
tijdens medische consulten negeren heeft dat als gevolg dat patiënten
hun boodschap op indirecte wijze blijven herhalen. Dit gedrag van
patiënten typeert de wijze waarop mensen in een minoriteitspositie hun
doelen, in dit geval het serieus genomen worden van hun zorgen,
trachten te bewerkstelligen.

6. De weigering van veel specialisten om hun consulten ten behoeve van
onderzoek te laten opnemen wordt systematisch onderbouwd met het
ethische argument dat opname de vertrouwensrelatie tussen patiënt en
arts schaadt. Het feit dat patiënten zelden bezwaren hebben tegen opna-
me van hun consulten, suggereert echter dat een psychologisch argu-
ment, namelijk onzekerheid ten aanzien van het openbaren van het
eigen handelen, de eigenlijke verklaring is voor deze weigering.



7. Tijdens trainingen in patiëntenvoorlichting voor specialisten in oplei-
ding dienen de participanten geconfronteerd te worden met opnamen en
analyses van eikaars optreden in reële spreekuursituaties.

8. De herhaaldelijk door medici verkondigde boodschap 'een slimme meid
regelt haar zwangerschap op tijd' houdt geen rekening met het feit dat
die slimme meid, op aandringen van de overheid, zich nu eerst op haar
toekomst voorbereidt.

9. Door in epidemiologisch onderzoek de variabele 'sekse' te vervangen
door 'gender' kan voorkomen worden dat gevonden verbanden zonder
meer worden toegeschreven aan biologische oorzaken in plaats van
sociale.

10. De geringe identificatie van jonge vrouwen met het feminisme is een
bewijs van het succes van het feminisme.

11. Het feit dat vrouwen doorgaans kiezen voor een oudere en slimmere
partner dan zijzelf, impliceert dat de huwelijksmarkt voor promovendae
zich beperkt tot hoogleraren.




