
 
 

Stellingen behorend bij het proefschrift 
“The unfolding of discursive struggles in the context of Health Information Exchange” 

 
 

1. Kritische discours-analyse is een rijke onderzoekstraditie, maar het ontbreekt aan een grondige 
verkenning van de manier waarop onderzoekers een constructieve bijdrage kunnen leveren aan 
conflicten. Relationeel constructionisme maakt een dergelijke radicaal andere benadering van 
discours-analyse mogelijk. (dit proefschrift) 
 

2. Bij conflicten over informatie-uitwisseling in de zorg is er doorgaans sprake van een stevige strijd 
tussen discoursen. (dit proefschrift) 
 

3. Generatieve discours-analyse kan een waardevolle bijdrage leveren aan informatie-uitwisseling in 
de zorg, onder andere doordat het de in conflict zijnde partijen helpt meer begrip voor elkaar en 
de diverse discoursen te krijgen. (dit proefschrift) 
 

4. We moeten niet streven naar een universele definitie van patiëntgerichte zorg. Laten we de 
diversiteit aan discoursen accepteren, ethische dilemma’s erkennen en via dialoog op zoek gaan 
naar lokale oplossingen. (dit proefschrift) 

 
5. Als we onderzoek in dienst van veranderprocessen stellen, draait reflexiviteit niet langer om het 

verhogen en verdedigen van de kwaliteit van waarheidsclaims, maar om het vergroten van de 
coherentie, het nut voor de lokale praktijk en aandacht voor de ethische aspecten van 
onderzoeksprocessen. (dit proefschrift)  
 

6. Soms heeft een idee gewoon een goede ruzie nodig. (Loesje) 
 

7. Verandering ontstaat door het starten van een dialoog met de mensen die iets doen waarvan jij 
vindt dat dat niet goed is. (Jane Goodall) 

 
8. Luisteren kan zoveel zeggen. (Omdenken.nl) 

 
9. Vragen stellen is vaak belangrijker dan antwoorden geven. (Niels Schuddenboom) 

 
10. De weg is het doel (Chogyam Trungpa). En schildpadden kunnen meer over de weg vertellen 

dan hazen (Kahlil Gibran). Daarom duurde de promotiereis dus even…  
 

11. Je leert meer van verliezen dan van winnen (Roger Federer). Dat geldt zeker ook voor de teksten 
uit dit proefschrift die moeizaam tot stand kwamen – en voor de teksten die verloren zijn gegaan.  

 
12. De auteur van dit proefschrift is na het succesvol afronden van haar promotie-traject geen dokter 

die mensen beter maakt, maar wel iemand die mensen kan helpen bij het oplossen van ruzies. 
(Wende) 

 
13. Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken. (Mahatma Gandhi)  


