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Stellingen

Behorende bij het proefschrift: 
“Building an infrastructure to improve cardiac rehabilitation: 

from guidelines to audit and feedback”

Mariëtte M. van Engen-Verheul
30 maart 2016

1. Voor het bewerkstelligen van verbetering van zorgprestaties naar aanleiding van een 
nieuwe richtlijn is enkel het bieden van elektronische beslissingsondersteuning niet 
voldoende. (Dit proefschrift) 

2. Na implementatie van een richtlijn zou er een richtlijn-onderhoud cyclus moeten 
starten, bestaande uit het meten van implementatie-barrières, vaststellen van nieuwe 
inzichten vanuit de literatuur en het verzamelen van praktijkervaringen. Dit ter input 
van regelmatige updates voor het continu verbeteren van het werken volgens de 
richtlijn. (Dit proefschrift) 

3. Minder dan een derde van alle patiënten die er baat bij zouden hebben, krijgen in 
Nederland daadwerkelijk hartrevalidatie. (Dit proefschrift) 

4. Binnen een Learning Health Systems (LHS) infrastructuur zijn Health Informatics 
interventies zoals een elektronisch patiëntendossier (EPD), beslissingsondersteuning, 
en audit en feedback onmisbaar om de zorg lerend te maken. (Dit proefschrift) 

5. Dataverzameling is een essentiële eerste stap in iedere leercyclus. Om met minimale 
registratielast dataverzameling van hoge kwaliteit in de dagelijkse zorg mogelijk te 
maken, is optimalisatie van de usability van het EPD noodzakelijk. Hiervoor dienen EPD 
ontwikkelaars, usability experts en eindgebruikers samen te werken in een continu 
optimalisatieproces. (Dit proefschrift) 

6. Bij het ontwikkelen van een LHS infrastructuur is het essentieel om niet alleen 
nationale dataverzameling te ondersteunen, maar ook om organisaties aan te wijzen 
die de verantwoordelijkheid en middelen hebben om routinematig data te analyseren 
en resultaten daarvan te vertalen naar kennis en concrete aanbevelingen voor de 
praktijk. (Dit proefschrift) 
 

7. De beschikbaarheid van een online audit en feedback systeem en een externe 
onderzoeker met kennis van kwaliteitsverbetering zijn succesvol voor het verkrijgen 
van inzicht in de eigen zorgprestaties en het formuleren van verbeteracties. (Dit 
proefschrift) 
 

8. Om te komen tot succesvolle uitvoer van acties ter verbetering (de laatste stap uit de 
leercyclus) is de intentie om te veranderen een noodzakelijke, maar niet voldoende 
stap naar daadwerkelijk kwaliteitsverbetering. (Dit proefschrift) 
 

9. When the winds of change blow, some people build walls others build windmills. 
(Chinees gezegde) 

10. Promoveren tijdens je zwangerschap is een hele bevalling op zich. 

11. A goal without a plan is just a wish. (Antoine de Saint-Exupéry) 


