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1. Het feit dot de medische professie vanaf het einde von de 19e eeuw als poortwachter bij grootschalige verzorgingsarrangementen is gaon fungeren, kan niet verklaard worden door de medische expertise waorover zij beschikte 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 adviserende 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 verminderd. 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 commerciele verzekeringsbedrijven. Wil dit proces geen toename van ongelijkheid tussen gezonde en ongezonde mensen tot gevolg hebben, dan is het noodzakelijk dat openbare controle plaats gaat vinden op medische selectieprocedures van deze commerciele verzekeraars. (Dit proefschrift)
5. Doordat constructivistisch onderzoek vooral gericht is op hetgeen construeerbaar is, draagt ze bij aan de maskering 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 modernisme, maar op maatschappijtheoretisch niveau zeker niet.
6. De veelgehoorde opmerking dat Amerikanen zo oppervlakkig zijn, zegt minder over ons eigen vermögen tot diepgang dan over ons onvermogen tot hartelijkheid in het alledaagse sociaal verkeer.
7. Binnen het probleemgestuurde onderwijs worden Studenten gestimuleerd om oplossingen voor problemen te vinden in plaats van dat ze getraind worden in confrontatie von verschwende theorieen. Aldus bewerkstelligt dit onderwijssysteem 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 capaciteiten maar vanwege hun sekse zijn aangenomen.
9. De risico's von de liefde zullen altijd onverzekerd blijven

