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1. De te meten grootheid van een binair meetsysteem is vrijwel altijd 

een gedichotomiseerd continuüm. 
Hoofdstuk 2 van dit proefschrift 

 
 

2. Foutkansen van een binair meetsysteem hebben geen betekenis 
zonder een specificatie van de populatie van te meten objecten. 

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift 
 
 
3. Een meetsysteemanalyse is effectiever en de geschatte 

foutkansen zijn betrouwbaarder voor een meetsysteem dat goed is 
ontworpen, waarbij de te meten grootheid goed is gedefinieerd en 
zoveel mogelijk storende invloeden al door het meetprotocol zijn 
uitgesloten.  

 
 
4. Meten is weten; classificeren is slechts samenvatten. 

Hoofdstuk 4 van dit proefschrift 
 
 

5. Een nadeel van het streven naar een kwaliteitsniveau van zes 
sigma, is dat binaire meetsysteemanalyse steeds lastiger wordt. 

Hoofdstuk 5 van dit proefschrift 
 
 

6. De herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van metingen aan 
veranderlijke objecten kan men achterhalen door elk object op een 
aantal tijdstippen simultaan te meten met meerdere meetsystemen. 

M. Awad, T.P. Erdmann, Y. Shanshal en B. Bard (2009), 
“A Measurement System Analysis Approach for Hard-to-Repeat 

Events”, Quality Engineering 21: 300-305 
 
 
 
 
 
 

 
7. Temperatuurmetingen met een oorthermometer zijn preciezer als 

men aan beide oren meet en het maximum neemt. 
T.P. Erdmann, R.J.M.M. Does en Søren Bisgaard (2010), “Quality 

Quandaries: A Gage R&R Study in a Hospital”, Quality Engineering 
22: 46-53 

 
 

8. Ook bij zwart-witoordelen zoals in termen van goed en kwaad dient 
men zich af te vragen of de onderliggende grootheid dichotoom, 
continu of multidimensionaal is. 

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift 
 
 
9. Ook de Boeddha ontmaskerde al valse dichotomieën: 

“In the sky, there is no distinction of east and west; people create 
distinctions out of their own minds and then believe them to be true.” 

Toegeschreven aan Siddhartha Gautama, grondlegger van het 
boeddhisme, 563-483 v.Chr. 

 
 

10. Voor verbetering is het cruciaal dat men fouten niet onder het tapijt 
veegt, maar openlijk en dankbaar benut om van te leren. 

 “Herkennen, erkennen en verbeteren.” In: I.J.H. van Vlodrop, 
“Nippon Karatedo Genwakai Doctrinair Handboek” (te verschijnen) 

 
 

11. Een verbetervoorstel dat niet in praktijk wordt gebracht, verbetert 
niets. 

 “To know and to act are one and the same.” Toegeschreven aan 
Wang Yangming, Chinees filosoof, 1472-1529 


