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Behorend bij het proefschrift 

“Improving Peri-Operative Care Using an 
Anaesthesia Information Management System” 

 
1. Dat de kwaliteit van zorg verbetert met behulp van 

beslissingsondersteuning lijkt vanzelfsprekend, maar is dat 
allerminst. (dit proefschrift) 

2. Begrip van zowel de inhoudelijke – als de niet-inhoudelijke 
redenen om van een richtlijn af te wijken is essentieel bij het 
ontwerpen van beslissingsondersteuning (dit proefschrift) 

3. Één wetgever heeft meer gedaan voor de verspreiding van 
elektronische patiëntendossiers dan een generatie 
onderzoekers die de voordelen aantoonde. 

4. De kunst van goede beslissingsondersteuning is het tonen van 
de juiste informatie aan de juiste persoon op het juiste 
moment op de juiste plaats. (dit proefschrift) 

5. Mits goed ontworpen, is met relatief eenvoudige middelen een 
duidelijke verbetering in kwaliteit van zorg te realiseren. (dit 
proefschrift) 

6. De meeste problemen met richtlijnen zitten niet zozeer in de 
inhoud, maar in de interpretatie en implementatie daarvan 
zoals uitgebreid aangetoond door de verschillende religies en 
hun heilige boeken. 

7. Een goed ontwerp van beslissingsondersteuning is belangrijk, 
een goede evaluatie van het effect essentieel (dit proefschrift) 

8. Uncontrolled variation is the enemy of quality – W. Edwards 
Demming 

9. Niet alle redenen voor het ongewenst afwijken van richtlijnen 
kunnen met behulp van beslissingsondersteuning aangepakt 
worden (dit proefschrift) 

10. De meeste fouten met elektronische systemen worden tussen 
toetsenbord en stoel gemaakt, vaak doordat de ontwerpers 
het contact met de minder digitale gebruiker verloren zijn. 

 
 

8 September 2017 
Fabian Kooij 
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