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Stellingen behorende bij het proefschrift van Leti Vos

Towards process-oriented care delivery in hospitals
1.

Zonder inzicht in de complexiteit van de gehele ziekenhuisorganisatie,
bestaat het gevaar dat de verbetering van de zorgorganisatie voor één
specifieke patiëntengroep leidt tot een verslechtering van de
zorgorganisatie voor andere patiëntengroepen – dit proefschrift.

2.

Een nieuw logistiek ziekenhuissysteem moet goed gehuisvest worden.
Ex-ante evaluatie van de fit tussen systeemontwerp en gebouw is daarom
onontbeerlijk – dit proefschrift.

3.

Feedback via empirische gegevens over zorgprocessen kan de
zorgprofessional een belangrijke prikkel geven om de organisatie van
de zorg te verbeteren – dit proefschrift.

4.

Voor het realiseren van een procesgerichte organisatie van zorg is een
daaraan gekoppelde financieringsstructuur noodzakelijk – dit proefschrift.

5.

Een betere organisatie van zorg leidt (ook) tot meer beschikbare
capaciteit – dit proefschrift.

6.

De herinrichting van een ziekenhuisorganisatie vraagt om maatwerk en
niet om confectie – dit proefschrift.

7.

De keuze voor een verbetermethodiek is vaak niet gebaseerd op feiten,
maar op overtuigingskracht van bijvoorbeeld consultants.

8.

Zorgpaden zijn een middel om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te
verbeteren maar worden vaak een doel op zich.

9.

De verwezenlijking van het ideale logistieke ziekenhuisontwerp vormt de
werkelijke uitdaging: implementatie vraagt creativiteit en inzet.

10. De lichamelijke conditie van zorgprofessionals is niet gebaat bij het
efficiënter inrichten van de werkomgeving.

Maastricht, 8 oktober 2010

