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DE NEDERLANDSE SOCIOLOGISCHE VERENIGING NSV bekroont om het jaar de beste sociologische 

masterthesis of –scriptie die in de voorafgaande twee jaar aan een Nederlandse universiteit is 

geschreven. Daartoe nodigt zij elk van de opleidingen Sociologie uit, de haars inziens beste thesis of 

scriptie voor te dragen, afgerond aan de eigen universiteit. Voor de prijs van 2017 zijn de volgende 

zeven theses voorgedragen:  

Nadia Akkerman (2016) Van je vrienden moet je het hebben. Een onderzoek naar het effect van 

de ASSIST-interventie op rookgedrag binnen vriendschapsnetwerken van middelbare scholieren 

(Groningen) 

Femmy Bijnsdorp (2016) Multiple roles in work, care and volunteering: Role Strain or Role 

Enhancement? A study on the effect of multiple roles on depression among young olds in The 

Netherlands (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Daniel Bunders (2016) Social media and delinquent behavior. How Online Friends May 

Encourage Offending (Utrecht) 

Justin Hoegen Dijkhof (2016) Zwanger en een baan? Vraag het je overheid. Effectevaluatie van 

verbeterde informatievoorzieningen ten aanzien van zwangerschapsdiscriminatie tussen 2012-

2016 (Nijmegen) 

Maaike van Mol (2016) Prevalent drinking cultures versus permissive drinking policies. Do they 

affect the risky drinking behaviour of European adolescents living in various disrupted family 

structures?(Tilburg) 

Kay Polidano (2016) Caring through a ‘Plastic Box’: An Inquiry into the Use of Remote Care 

Technology in Later Life (Universiteit van Amsterdam) 

Sanne van der Valk (2016) ‘Anders’ dan mijn ouders. Het begrijpen van de ouder-kindrelatie aan 

de hand van verschillen tussen ouder en kind (Rotterdam) 

 

OP VERZOEK VAN DE NSV heeft een jury bestaande uit dr. Geert de Vries (voorzitter), drs. Paul 

Boekhoorn (Nijmegen), prof. dr. Hein de Haas (Universiteit van Amsterdam), dr. Arjen Leerkes 



(Rotterdam), dr. Jasper Muis (Vrije Universiteit Amsterdam), dr. Sabrina de Regt (Utrecht), dr. Wilfred 

Uunk (Tilburg) en dr. Rudi Wielers (Groningen) zich gebogen over de voorgedragen theses. De te 

bekronen thesis moest sociologisch zijn, een theoretische en empirische inzet hebben, bij voorkeur ook 

maatschappelijk relevant zijn, en een publiek belang dienen. Daarbij moet de thesis getuigen van 

sociologisch vakmanschap en goed geschreven zijn. 

 

DE JURY HAD DIT JAAR EEN MOEILIJKE TAAK
* 
 omdat alle inzendingen van een hoog niveau waren. Dat 

bleek uit de toelichtingen die individuele juryleden bij hun beoordelingen gaven en ook uit het feit dat 

aanvankelijk vier theses ex aequo eindigden. In tweede instantie stak echter toch één these boven alle 

andere uit. Caring through a ‘Plastic Box’: An Inquiry into the Use of Remote Care Technology in Later 

Life van Kay Polidano. De thesis gaat over de ervaringen van Maltese ouderen met zorg op afstand of te 

wel telecare: een ict-systeem waarbij mensen via een alarmsysteem in hun huis – een kastje en een 

hanger rond hun nek – kunnen communiceren met een centrale en andersom, en zo nodig steun en 

assistentie kunnen krijgen. De maatschappelijke relevantie hiervan in een verouderende samenleving 

behoeft geen toelichting. De via de kastjes te mobiliseren zorgvormen, en misschien nog meer de via de 

kastjes gevoerde gesprekken, blijken in hoge mate bij te dragen aan het welbevinden, het thuisgevoel en 

het zelfrespect van de meeste geinterviewde ouderen. Om Polidano te parafraseren: “Telezorg herstelt 

diverse verstoringen die optreden tijdens het verouderingsproces en geeft mensen de greep terug op hun 

levensloop. Het hernieuwde zelfvertrouwen vloeit niet louter voort uit de instrumentele functies van 

telezorg maar ook uit het vermogen om affectieve relaties met de gebruikers ervan te smeden en 

vertrouwen te doen opbloeien.” Polidano heeft aan een weliswaar beleidsrelevant, maar op het eerste 

gezicht toch vooral praktisch onderwerp, grote theoretische diepgang en interpretatieve rijkdom 

meegegeven. Telezorg is, mits goed doordacht, geen technological fix maar een verrijking van het leven 

van ouderen – èn van degenen die over hen waken en voor hen zorgen – in laat-moderne samenlevingen. 

De thesis getuigt van groot vakmanschap (theoretisch, methodisch, interpretatief, analytisch) en is 

voortreffelijk geschreven. Hij is ook liefdevol en bemoedigend: als je de thesis uitgelezen hebt wil je 

zelf meteen zelf een telecare kastje aanschaffen. 

 

DE JURY IS VERHEUGD, de thesis van Kay namens de Nederlandse Sociologische Vereniging te kunnen 

bekronen. Ik verzoek haar om thans de prijs in ontvangst te komen nemen. 

 --- 



* 
THIS YEAR, THE JURY HAD A PARTICULARLY DIFFICULT TASK. All shortlisted theses were of high quality. 

This became clear from the reading reports of the individual members of the jury and also from the fact 

that a first round of voting ended with a tie of no less than four theses. In a second round, however, one 

thesis outshone the other ones: Caring through a ‘Plastic Box’: An Inquiry into the Use of Remote Care 

Technology in Later Life by Kay Polidano. The thesis treats the experiences of elderly Maltese with 

‘telecare’: an ICT system that enables people to communicate at a distance with care professionals via a 

hub – the ‘plastic box’ of the title – in their home and a pendant that can be worn on the body, e.g. 

around one’s neck. If necessary, ‘live’ assistance can be initiated. There is no need to elaborate on the 

societal relevance of telecare in aging societies. The assistance that can be summoned via the plastic 

boxes contributes to the well-being, the sense of home, and the self-respect of most of the people 

interviewed by Kay. Telecare allows them to regain control over their lives. As Kay writes: “This 

renewed sense of confidence, control, and continuity does not merely derive from the instrumental 

functions of telecare, but also from its capacity to forge affective social relations with its users, allowing 

for the nurturing of trust.” Kay has treated a topic that may seem mainly practical and relevant for policy 

wonks, with great theoretical depth and subtle interpretive skill. If implemented thoughtfully and with 

empathy, telecare is not a technological fix but an enrichment of the lives of elderly people in late-

modern society and of the lives those who care for them. The thesis demonstrates theoretical, 

methodological, interpretive, and analytical mastery. It has been written with empathy and love. As a 

reader, one feels heartened and inclined to right away install a telecare box in one’s own home. 

 

THE JURY IS HAPPY to award the Masterthesisprijs 2017 of the Dutch Sociological Association NSV to 

Kay Polidano, May I please invite her to come forward and receive the prize? 

--- 


