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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

Assisting Independent Seniors with Morning Care 

How care workers and seniors negotiate physical cooperation 

through multimodal interaction 

van Agnes M. Engbersen                 

 
1. Tijdens een assisted-performance verzoek als ‘ga maar staan’ reikt de zorgverlener de senior let- 

terlijk een helpende hand, waardoor mogelijke problemen van de senior om op eigen kracht 

aan een dergelijk verzoek te voldoen verborgen blijven (Hoofdstuk 4). 

2. Een beknopt verbaal verzoek als ‘de andere voet’, zonder handelingswerkwoord, is nauw ver- 

weven met de fysieke voorbereiding ervan; de interactionele context van dergelijke verzoeken 

ontstijgt de setting van zorghandelingen met ouderen (Hoofdstuk 4). 

3. Wanneer de senior niet onmiddellijk reageert op een assisted-performance verzoek leidt dit tot 

een herhaling van het verzoek in een recipient-performance action format. Zo is de verzoekhan- 

deling niet herkenbaar als een herhaling en valt de non-respons van de senior niet op als een 

tekortkoming (Hoofdstuk 5). 

4. Dat beide deelnemers aan een zorginteractie zich richten op het bereiken van consensus wat 

betreft de kwaliteit van de geleverde dienst blijkt onder meer uit de prosodie tijdens de pro- 

ductie van het partikel nou, waarin de sterke toonhoogtedaling de opening van zo’n onderhan- 

delingssequentie markeert (Hoofdstuk 6). 

5. De door de zorgverlener en senior gebruikte talige en fysieke praktijken tijdens de ochtend- 

zorg benadrukken hoogst zelden een gebrek aan lichamelijke mobiliteit bij de senior (Hoofd- 

stuk 4, 5, 6). 

6. Het is onduidelijk of de vanzelfsprekendheid waarmee de fysieke zelfbeschikking van de senior 

zich manifesteert in de dagelijkse ochtendzorg, het gevolg is van de aandacht voor de eigen 

regie in de beleidsdocumenten over ouderenzorg (Hoofdstuk 7). 

7. Wanneer opleiders in de zorg zowel het integratieve (zorghandelingen zijn verweven met talige 

en fysieke communicatie) als het interactieve (de activiteiten worden in co-constructie tot stand 

gebracht) karakter van gezamenlijke zorgactiviteiten tot uitgangspunt van de communicatie- 

vaardigheidstraining zouden maken, dan kan het aanleren van allerlei beleefdheidsvormen in 

de omgang met senioren achterwege blijven (Hoofdstuk 8). 

8. De fysieke beperkingen van een senior vormen geen beperking voor actief zeggenschap over 

deelname aan ochtendzorgactiviteiten (Dit proefschrift). 

9. Het benaderen van de ouderdom als een periode van achteruitgang is niet vooruitstrevend. 

10. Met de slogan “Het is onze missie om te zorgen dat iedereen goed in hun vel zit” beschermt, 

verzacht en verzorgt Nivea diversiteit op (s)linkse wijze. 


