
 

 

 

Verzekerd leven : artsen en
levensverzekeringsmaatschappijen 1880-1920
Citation for published version (APA):

Horstman, K. (1996). Verzekerd leven : artsen en levensverzekeringsmaatschappijen 1880-1920.
[Doctoral Thesis, Maastricht University]. Babylon-De Geus. https://doi.org/10.26481/dis.19960329kh

Document status and date:
Published: 01/01/1996

DOI:
10.26481/dis.19960329kh

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.19960329kh
https://doi.org/10.26481/dis.19960329kh
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/f4c0a8d3-917f-4ff8-b7db-2a81cd19991f


1. Het feit dot de medische professie vanaf het einde von de 19e eeuw als poortwachter bij grootschalige verzor-
gingsarrangementen is gaon fungeren, kan niet verklaard worden door de medische expertise waorover zij beschik-
te noch door haar maatschappelijke machtspositie. (Dit proefschrift)

2. Dat de machtsbalans tussen keuringsartsen en medisch adviseurs enerzijds en levensverzekeringsmaatschappijen
anderzijds in het voordeel van de laatsten is doorgeslagen, moet toegeschreven worden oan het feit dat de NMG
zieh heeft geTdentificeerd met de therapeutische rol van arisen en dat zij zieh om de vormgeving van de advise-
rende rol amper heeft bekommerd. (Dit proefschrift.)

3. De bureaucratisering en standaardisering van de medische keuring heeft de gelijke behandeling van keurlingen
bevorderd maar heeft er tevens toe geleid dat hun invloed op het verloop en de uitslag van de keuring sterk is ver-
minderd. Toename van rechtvaardigheid gaat kennelijk gepaard met machtsverlies. (Dit proefschrift.)

4. De reorganisatie van de sociale zekerheid brengt met zieh mee dat mensen meer afhankelijk worden van com-
merciele verzekeringsbedrijven. Wil dit proces geen toename van ongelijkheid tussen gezonde en ongezonde men-
sen tot gevolg hebben, dan is het noodzakelijk dat openbare controle plaats gaat vinden op medische selectie-
procedures van deze commerciele verzekeraars. (Dit proefschrift)

5. Doordat constructivistisch onderzoek vooral gericht is op hetgeen construeerbaar is, draagt ze bij aan de maske-
ring von het feit dat mensen hun lot vaok niet in eigen hand hebben. Aldus bevestigt ze impliciet het idee 'kennis
is macht'. Dit betekent dat constructivisten op kennistheoretisch niveau ofscheid hebben genomen van het moder-
nisme, maar op maatschappijtheoretisch niveau zeker niet.

6. De veelgehoorde opmerking dat Amerikanen zo oppervlakkig zijn, zegt minder over ons eigen vermögen tot diep-
gang dan over ons onvermogen tot hartelijkheid in het alledaagse sociaal verkeer.

7. Binnen het probleemgestuurde onderwijs worden Studenten gestimuleerd om oplossingen voor problemen te vin-
den in plaats van dat ze getraind worden in confrontatie von verschwende theorieen. Aldus bewerkstelligt dit onder-
wijssysteem de ontwikkeling van een naief empiristische houding tegenover feiten en een onkritisch geloof in de
wetenschap.

8. Vrouwen in leidinggevende posities die positieve actie afwijzen, geven daarmee blijk van een zodanig gebrek oon
strategisch inzicht en verstandig opportunisme dat zij de verdenking op zieh laden dat zij niet vanwege hun capa-
citeiten maar vanwege hun sekse zijn aangenomen.

9. De risico's von de liefde zullen altijd onverzekerd blijven


