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Stellingen behorende bij het proefschrift

Doing facial difference
The lived experiences of individuals with facial limb absence

Gili Yaron, 8 juni 2018

1. Leren leven met een deels geamputeerd gezicht komt neer op het 
ontwikkelen van een nieuwe verhouding tussen lichaam en wereld, 
aangezien beide radicaal en onomkeerbaar veranderd zijn. Dit kost veel 
dagelijks werk — werk dat herhaaldelijk uitgevoerd moet worden en 
bovendien nooit af is (dit proefschrift).

2. Het anders-zijn van mensen met een afwijkend gezicht is niet intrinsiek 
gegeven, maar ontstaat wanneer de verhouding tussen hun lichaam en 
wereld verstoord raakt (dit proefschrift).

3. Het gangbare onderscheid tussen ‘cosmetische’ en ‘functionele’ 
protheses is onhoudbaar. Cosmetische protheses hebben namelijk een 
belangrijke functie: ze helpen hun gebruikers om voor normaal te kunnen 
doorgaan. (dit proefschrift).

4. De starende blikken, vragen en opmerkingen die mensen die er anders 
uitzien ten deel vallen zijn niet onschuldig, omdat ze berusten op de 
(impliciete) aanname dat het zomaar geoorloofd is zich met hen te 
bemoeien (dit proefschrift).

5. Fenomenologische analyses van de geleefde, alledaagse ervaringen van 
patiënten bieden meer inzicht in de impact van ziekte en beperking dan 
biomedische of psychosociale benaderingen.

6. Inzicht in de geleefde ervaringen van patiënten is van onschatbare waarde 
voor professionals in de gezondheidszorg. Het kunnen verstaan van de 
manier waarop ziekte en beperking betekenis krijgen in het dagelijks leven 
staat namelijk aan de basis van goede voorlichting, zorg en begeleiding.

7. Empirische filosofen moeten niet alleen kritisch reflecteren op 
uiteenlopende praktijken; we dienen ons werk zowel toegankelijk als 
toepasbaar te maken voor die praktijken. Pas dan is dit werk echt relevant.

8. Het promotietraject moet promovendi niet alleen opleiden tot 
zelfstandige onderzoekers, maar dient hun ook handvatten te bieden om 
carrièreperspectieven buiten de academie te ontwikkelen.

9. The best dissertation is a done dissertation.


