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Stellingen behorende bij het proefschrift

Intention-based Decision Support
A new way of representing and implementing clinical guidelines
in a Decision Support System

1

Door het gebruik van een expliciete representatie van intenties kan een flexibel, inzichtelijk en minder complex beslissingsondersteunend systeem gebouwd worden.
(dit proefschrift)

2

Het ontwikkelen van richtlijnen van hoge kwaliteit vereist een ervaren, multidisciplinair team van deskundigen en voldoende budget. (dit proefschrift)

3

Het vinden van een evenwicht tussen de belangen van de diverse stakeholders bij
het verstrekken van de beste gezondheidszorg (proces) van hoge kwaliteit (uitkomst)
tegen dezelfde of lagere kosten is een Nobelprijs waard. (dit proefschrift)

4

Het duo arts - computer kan de kwaliteit van de zorg verbeteren. (dit proefschrift)

5

Implementatie van een efficiënte workflow, een op specialisatie gerichte gebruikers
interface en een goede integratie met andere systemen verhoogt de tevredenheid van
EPD - gebruikers.

6

Het verschil tussen een mondige en een hypochondrische patiënt is hun ziekte.

7

Exposure heeft een beter effect wanneer de raadgever er zelf helemaal achter staat.

8

Het is zorgelijk dat beschikbare zorgoplossingen niet voor iedereen beschikbaar zijn.

9

Creativiteit wordt vaak gezien als "out of the box" denken. Het getuigt echter juist van
creativiteit als je met al je tools "in the box" dingen kunt bereiken, die voor onmogelijk
worden gehouden.

10 Het is een kunst om repetitie aan te wenden tot perfectie zonder in automatismen te
vervallen.
11 De aanhouder PROMOVEERT!

Agnieszka Latoszek-Berendsen
Maastricht, september 2013
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