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Stellingen bij het proefschrift Integration and Differentiation in a Hospital’s 

Logistical System – Annelies van der Ham 

 

1. Integratie is nodig wanneer de coördinatie van gedifferentieerde taken waarde toevoegt voor de 

patiënt. Dat betekent dat er te veel, genoeg of te weinig integratie kan zijn. 

 

2. Als sociale netwerk centraliteit gelijk zou staan aan invloed en macht, dan runnen 

verpleegkundigen het ziekenhuis. 

 

3. Een goede ziekenhuis strategie is gericht op het leggen van verbindingen tussen agenten, die 

zorgen voor de benodigde integratie en differentiatie. 

 

4. Ziekenhuis logistiek is meer gericht op stabilisatie en minder op optimalisatie, terwijl managers 

vaak het omgekeerde doen voorkomen. 

 

5. Goed plannen is het zo vroeg mogelijk vooruit kijken in tijd en ruimte, en het zo laat mogelijk 

vastleggen daarvan. 

 

6. Integratie in ziekenhuizen is vrijwilligerswerk. Het ontstaat daar waar mensen een noodzaak 

voelen en waarvan het belang tegelijkertijd over het hoofd wordt gezien.  

 

7. Een goede sociale netwerk structuur is in een ziekenhuis minstens zo belangrijk voor 

informatievoorziening als ICT. 

 

8. Het gebrek aan integratie in materiaal logistiek zorgt in ziekenhuizen voor hoge voorraadkosten.  

 

9. Als ingenieurs geen goede antropologen zijn, is de kans groot dat zij iets bedenken dat in een 

sociaal systeem als een ziekenhuis niet werkt. 

 

10. De impact van praktijk onderzoek op de praktijk ligt in de erkenning van de realiteit voor de 

mensen die er dagelijks in overleven. 

 

11. De patiënt centraal in het sociale netwerk is geen waardegedreven zorg, omdat de patiënt dan de 

coördinatie taken uitvoert van de zorgorganisatie. 

 

 
 
 

 


