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Steilingen
behorend bij net proefschrift

door Agnes Mecrshoek

1. Verzekeringsgeneeskundige verzuimjesprekken in bet kader van de ziektewel worden niet
zozecr gekenmerkt door het vellen van cnafhankelijke oordelen, als wel door het stimuleren van
mensen tot zelfcontrole. (dit proefschrifl)

2. De eigen (subjeclicve) beleving van werknemen is gecn obstakel maar een onmisbaar
aanknopingspunt om verzuimgesprckkea te voeren. (dit proefschrift)

3. Op het tcrrein van arbeidsongcschiktteid verschlaft de aandacht van ecn orientatie op ziekte
naar ecn orientatie op werk. Dit betekent dat arbeidsongeschiktheid niet alleen bepaald wordt
door de arbcidscapaciteit van werknemers, maar evenzeer door de bereidheid van werkgevers
om t»nCT»W werkzaamheden aan te bmten. f<iit -jmrfarJirifl),

4. Het Nederlandse activeringsbeleid op het terrein van de sociale zekerheid vergroot de kans op
uitsluiting van de zwakste sociale groepen. (dit proefschrift)

5. Om gelijkheid vast te stellen in het kader van de arbeidsongeschiktheidsregelingen schiet het
ziektecritcrium tckort. (dit proefschrift)

6. Het werk van verzekeringsartsen afmcten aan het klassieke beeld van geneeskundig werk,
miskent de specifieke deskundigheid van verzekeringsartsen en ondergraaft daarmee hun
maatschappelijke positie.

7. Het bijna jaarlijks veranderen van het arbeidsongeschiktheidsbeleid, houdt in ieder geval de
mensen in de uitvoering aan het werk.

8. Om een efficiencyoperatie, zoals de Faculteit Gezondheidswetenschappen op het terrein van
onderwijs heeft ingezet, op haar effectiviteit te kunnen beoordelen is het noodzakelijk de in te
zetten middelen en de beoogde doelen serieus en in onderiinge samenhang te beschouwen. De
geringe aandacht voor onderwijsinhoudelijke en onderwijskundige doelstellingen van de
faculteit is in dit verband zorgwekkcnd.

9. Het unproblematisch maken van een onderscheid hissen economische en politieke
vluchtelingen, zoals dat in het Nederlandse asielbeleid gebeult, leidt dc aandacht af van het feit
dat Westerse landen politieke vcrantwoordelijkheid dragen voor de economische situatie in
zogenaamde 2e en 3e wereldlanden.

10. Voor 'Hollenders' met talent voor overgave geldt Mestreechter Vastelaovend geit diech aon
diene straank.


