
 

 

 

Making genetics not so important: families dealing
with genetic testing for a familial heart disease
Citation for published version (APA):

Geelen, E. G. M. (2013). Making genetics not so important: families dealing with genetic testing for a
familial heart disease. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20131220eg

Document status and date:
Published: 01/01/2013

DOI:
10.26481/dis.20131220eg

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20131220eg
https://doi.org/10.26481/dis.20131220eg
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/f87bca44-226f-4140-8f45-a28f1b6ee6c9


Stellingen  
behorende bij het proefschrift 
 

Making genetics not so important.  
Families dealing with genetic testing for a familial heart disease 
 

1. De verwachting dat genetica in een tijd van individualisering familiebanden 
weer zal versterken, veronderstelt een te grote invloed van genetische techno-
logie op sociale relaties. (dit proefschrift) 

2. In genetische counseling worden genetische testen doorgaans geassocieerd 
met de mogelijkheid de gezondheid in de toekomst te beheersen. Families met 
een erfelijke ziekte richten zich echter vooral op hun gezondheid in het hier-en-
nu. (dit proefschrift) 

3. De introductie van genetische testen ging gepaard met debatten over geneti-
sche discriminatie bij verzekeringen en op de arbeidsmarkt. Angst voor discri-
minatie in families met een familiare ziekte ontstaat echter niet pas wanneer 
families zich genetisch laten testen, maar wordt voortgebracht door eerder op-
gedane ervaringen met discriminatie wegens ziekte. (dit proefschrift) 

4. Erkenning van het complexe en onzekere karakter van genetische risico-
informatie, betekent dat in de genetische counseling meer aandacht moet wor-
den besteed aan de vaardigheid om om te gaan met pech en toeval. (dit proef-
schrift)  

5. In de gezondheidszorg wordt veel verwacht van innovatieve technieken. We-
tenschaps- en techniek onderzoekers hebben laten zien dat deze technieken 
niet ‘werken’ vanwege hun intrinsieke kenmerken, maar dat veel (mensen)werk 
verricht moet worden om ze ‘effectief’ te maken. (Jasanoff S et al (eds) (1995). 
Handbook of science and technology studies. California, London: SAGE Publica-
tions) 

6. De filosofe Martha Nussbaum betoogt dat we sensitiviteit ontwikkelen voor 
‘anderen’ als we verhalen vertellen over het leven van andere mensen. Om een 
goede dokter te worden zouden artsen dus niet alleen goed naar hun patiënten 
moeten luisteren, maar ook moeten spreken over de verhalen die patiënten hen 
vertellen. (Nussbaum in: Harmon JL (ed) (2002). Take my advice: letters to the 
next generation from people who know a thing or two. Pg 177. New York, London, 
Toronto, Sydney, Singapore: Simon and Schuster) 



7. Techniekfilosofen hebben laten zien dat ontwikkeling en gebruik van techniek 
verweven zijn met elkaar: in ethische debatten over nieuwe medische techno-
logieën zou dan ook meer aandacht moeten zijn voor de spanningen tussen het 
belang van wetenschappelijk onderzoek en goede patiëntenzorg.  

8. In de huidige onderzoekscultuur wordt van onderzoekers verwacht dat zij in 
een onderzoeksvoorstel van tevoren precies aangeven wat te doen. Karakteris-
tiek voor de antropologische methode van ‘veldwerk’ is dat dat juist niet op 
voorhand vast ligt, maar dat gaandeweg het onderzoeksproces het object van 
onderzoek zich toont, en dat ook de theoretische en analytische concepten zich 
geleidelijk aan ontwikkelen. (Gupta A and Ferguson J (1997). Anthropological lo-
cations. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press) 

9. Hoewel het noodzakelijk is twijfel te koesteren bij iedere daad die we stellen, is 
het even noodzakelijk daden te stellen alsof er in de wereld geen twijfel be-
stond’. (Amos Os)  

10. Na ‘slow food’ en ‘slow cooking’ als impuls voor de kwaliteitsverbetering van 
ons alledaagse eten, wordt het tijd voor ‘slow science’.  

11. Tegen de achtergrond van wetenschappelijke bevindingen dat muziek slim 
maakt, verdient het aanbeveling om dagelijks te zingen in de collegezaal. 

   
 

Els Geelen, 20 december 2013 
 


