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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Simulation in Health Care: Lessons Learned

Siebren Groothuis

1. De effecten van een andere planning van geneeskundige interventies op het
overwerk van laboranten kunnen betrouwbaar via simulatie bepaald worden
(hoofdstuk 3 van dit proefschrift).

2. Het getuigt van gebrek aan kennis van simulatietechnieken als men de
resultaten van een simulatie van toepassing verklaart op een situatie die
hiervan op essentiele punten verschilt (hoofdstuk 5 van dit proefschrift).

3. Simulatie is een goed hulpmiddel om (toekomstige) managers inzicht te
verschaffen in de logistieke effecten van veranderingen in processen binnen
de gezondheidszorg (hoofdstuk 7 van dit proefschrift).

4. "To simulate or not to simulate", that's a real question.

5. Zolang er nog geen standaardafkorting voor de elektronische versie van het
patlentendossier is, zal er zeker geen gestandaardiseerd elektronisch
patientendossier in Nederland zijn.

6. Het lokaliseren van wittestof schade in de hersenen op MRI beeiden met
behulp van de computer is meer dan het alleen kijken naar grijstinten.

7. De aanbeveling om het percentage van het totale budget dat aan ICT in de
gezondheidszorg wordt besteed op te trekken naar het niv-oau gangbaar in de
flnanciele dienstensector (o.a. banken en verzekeringsmaatschappijen) is
aanvechtbaar.

8. Bij het opzetten van een nieuw curriculum dient niet alleen naar de
studeerbaarheid maar ook naar de doceerbaarheid gekeken te worden.

9. leder wetenschappelijk tijdschrift dient via zijn website de door het tijdschrift
gebruikte outputstijl voor de meest gebruikte bibliografische programma's
beschikbaar te stellen aan de auteurs.

10. Het maakt niet uit of huisartsen een pro-actief of een re-actief reminder of
critiquing systeem voor laboratoriumaanvragen als plug-in in hun HIS hebben,
als ze het maar continu gebruiken.

11. Een "professionele overtrading" in het voetbal moet gezien worden als een
poging tot mishandeling.


