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Stellingen behorende bij dit proefschrift 

It is all about quality
1. Om van elkaar te leren binnen medisch onderwijs, is er een vorm van verbinding nodig; regelmati g 

contact, transparanti e en een duidelijk gezamenlijk doel, namelijk het verbeteren van onderwijs 

met uiteindelijk doel het verbeteren van de gezondheidszorg.

(Dit proefschrift )

2. Binnen medisch onderwijs is het nodig dat er een eenduidige manier komt om onderwijskundige 

interventi es te beschrijven.

(Dit proefschrift )

3. Is het kwaliteitssysteem er om onszelf te verbeteren? Of is het er omdat men dat landelijk wil? 

(Uitspraak kwaliteitscoördinator ti jdens het onderzoek naar GEAR - implementati e)

4. Stapje voor stapje.

(Uitspraak hoofd huisartsopleiding ti jdens het onderzoek naar GEAR - eff ect)

5. Wat voor de één een eye opener is, is voor de ander een open deur. 

(Uitspraak docent ti jdens het onderzoek naar maatgroepen) 

6. De discussie over kwaliteit is nooit af.

(Uitspraak opleider ti jdens het onderzoek naar maatgroepen)

7. Kwaliteitsverbetering is een begin zonder eind.

(Uitspraak huisarts ti jdens onderwijs voor opleiders)

8. We have to work together in educati ng the new generati on of doctors. 

(Hippocrates)

9. Kwaliteit betekent het goed doen als niemand kijkt.

(Henry Ford)

10. Twice as much is not twice as good. 
(John Mayer)

11. Quality is not an act, it is a habit. 

(Aristoteles) 

12. Je kan de golven niet stoppen, maar je kan wel leren surfen.

(Jon Kabat-Zinn)

Nienke Buwalda

Amsterdam, 2018


