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STELLINGEN
Stellingen behorend bij het proefschrift “Criteria for assessment of patient
competence: a conceptual analysis from the legal, psychological and ethical
perspectives”

1. De centrale opdracht aan de hulpverlener is zich erin te verdiepen welke
zorg de patiënt echt wil (dit proefschrift).
2. Het gangbare gezondheidsrechtelijke discours over wilsbekwaamheid
impliceert ten onrechte een zelfbeschikkingsplicht in plaats van een zelfbeschikkingsrecht (dit proefschrift).
3. Naast criteria om de vraag te kunnen beantwoorden of een patiënt wilsbekwaam is, zijn er criteria nodig om deze vraag überhaupt te mogen
stellen (dit proefschrift).
4. De vele bevoegdheden die de wet toekent aan de hulpverlener ten opzichte van patiënt en mogelijke vertegenwoordiger, maken van de hulpverlener feitelijk een “supervertegenwoordiger” (dit proefschrift).
5. Minstens zo belangrijk als kennis van het geldend recht is voor de rechtswetenschappelijke competentie het vermogen kritisch te reflecteren op
strekking en werking daarvan.
6. De onevenredige nadruk op statistiek en kwantificerende onderzoeksmethodologie in de hedendaagse onderwijscurricula van mens-en maatschappijwetenschappen duidt op een collectieve onderwaardering van het
menselijk zielsleven als bron van relevante informatie.
7. Hoger-onderwijsbeleid gericht op het opleiden van een beperkt aantal gediplomeerden die veel van de stof begrijpen, dient leerling -en op de
lange termijn ook samenleving- beter dan beleid gericht op het opleiden
van veel gediplomeerden die de stof slechts in beperkte mate begrijpen.
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8. “Het toevoegen van stellingen die over het onderwerp van het proefschrift gaan,1 bevordert academisch grasduinen in plaats van diepgraven”
(Anonymus, 2008).2
9. Mensen die stellen dat de waarheid niet bestaat, verdienen evenveel wantrouwen als mensen die haar in pacht denken te hebben.
10.In het land der éénogen zit twééoog in het gekkenhuis.

Sander P.K. Welie, 2008

1

Artikel 22 lid 4 tweede volzin Promotiereglement Universiteit Maastricht (versie d.d. 12 mei 2003):
“Vier stellingen dienen betrekking te hebben op het
onderwerp van het proefschrift.”
2

Vergelijk: “Een promotieplechtigheid moet,
zolang ze nog onvermijdelijk blijft, door alle betrokkenen
met gepaste ernst worden verdragen” (Jos Kunst, 1978 zie http://www.joskunst.net).

