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Stellingen behorend bij
het proefschrift Geneeskunde als wetenschap
door Ineke Widdershoven-Heerding



1 De geschiedschrijving van de geneeskunde heeft onder andere tot doel de
hedendaagse discussies over de wetenschappelijke kwaliteit van deze
discipline te verhelderen.

2 De beschrijving en analyse van verleden concepten hinnen de genees
kunde heeft onder andere tot doel het inzicht in de ontwikkeling van het
denken van helangrijke stromingen en personen viit de geschiedenis van
de geneeskunde te vergroten.

3 In het streven naar een wetenschappelijk gefundeerde geneeskunde - waar
van het oogmerk altijd luidt: verantwoord handelen in de prakti]k - vindt
men geen 'eeuwige' waarheden.

4 De geschiedenis van de geneeskunde is niet alleen een onderzoeksterrein
voor artsen en historici. Ook vanuit de tultuurwetenschappen kan ern
relevante bijdrage geleverd worden aan de Studie daarvan.

5 Een hedendaagse filosofische benadering van de geneeskunde resulteert
niet in externe normatieve oordelen. Evenmin hlijft ze staan hi) afstande
lijke descriptie. Ze levert wel een kritische bijdrage aan de normatief
geladen discussies binnen de geneeskunde.

6 Historiciteit van wetenschapsidealen impliceert geen relativisme.

7 Geneeskunde zonder ethiek bestaat niet.

8 Ook een "digitale" universiteit heeft slechts bestaansrecht op basis van
haar academische kwaliteit.

9 Een "digitale" universiteit die wetenschappelijke opleidingen slechts ziet
als een proeftuin voor digitalisering, verliest onvermijdelijk haar univer-
sitaire status.

10 Kwaliteit van eten draagt bij aan kwaliteit van leven. Wonen in de Euregio
betekent daarom een aanzienlijk voordeel ten opzichte van vestiging el-
ders in Nederland.

11 Transport van olie over zee en over land dient in de gehele wereld aanmer-
kelijk strenger te worden gereglementeerd en gecontroleerd.


