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Stellingen behorende bij het proefschrift van

Frits van Merode

De superioriteit van de SPT-regel bij klassieke y'oft stop situaties gaat niet op in het
ziekenhuislaboratorium. (Dit proefschrift)

Het in de literatuur gemaakte onderscheid tussen sc/i«M/rtg en reguencmg van jobs
houdt geen rekening met het feit dat het stochastisch binnenkomen van orders
planningsvrijheid bij het uitvoeren van die orders niet uitsluit. (Dit proefschrift)

Door een beter inzicht in de service-eisen van aanvragers kan bij een
gelijkblijvende effectiviteit een reductie worden gerealiseerd in de benodigde
capaciteit. (Dit proefschrift)

Planningsregels die qua output optimaal presteren zijn ten aanzien van de transfer
rate (het aantal keren dat personeel in een gegeven période opnieuw wordt
toegewezen aan een werkstation) veel minder gevoelig voor wijzigingen in de
personele bezetting dan planningsregels die qua output slecht presteren. (Dit
proefschrift)

Voor het beheersen van doorlooptijden van orders in laboratorium-afdelingen is het
gebruik van personeelstoewijzingsregels effectiever dan de méthode van
werklastbeheersing. (Dit proefschrift)

Indien de resultaten van een simulatie-model voor een bepaald probleem volledig
kunnen worden gevalideerd, is het simuleren van dit systeem overbodig. Dit is niet
het geval als de kosten van deze validatie de kosten van het simuleren overtreffen.

Het zogenaamde 'hollen en stilstaan' fenomeen op verpleegafdelingen levert
ziekenhuisdirekties blijkbaar meer baten dan kosten op.

Epistemologisch gezien bestaat er geen onderscheid tussen de Sr/wig ,4/ en de Weajt
/!/ stromingen over het functioneren van de menselijke geest. Ontologisch bestaat
er wel verschil van mening.

Het in de sociale wetenschappen gemaakte onderscheid tussen voluntarisme en
déterminisme heeft geen gevolgen voor de onderzoeksresultaten, wél voor de wijze
waarop eventuele 'wetmatigheden' worden geformuleerd.

De door middel van QALY's (Quality Adjusted Life Years) uitgedrukte gewonnen
levensjaren kunnen niet worden gebruikt voor intersubjectieve nutsvergelijking
omdat ze als ordinale grootheden moeten worden beschouwd.

Het is met fietsen in de Limburgse heuvels net zo als met gezondheidszorg- het
lijkt een consumptieve besteding, maar het is een investering.


