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1. Voor het inzichtelijk maken van de effectiviteit en efficiëntie van de Nederlandse Intensive Care 
Units is een continue landelijke Intensive Care registratie te prefereren boven een Randomized 
Clinical Trial. 

2. Initiatief en betrokkenheid vanuit de beroepsgroep is een kritische succesfactor voor het slagen 
van een kwaliteitssysteem. 

3. Door snel te werken aan oplossingen voor de huidige beperkingen in het gebruik van informatie 
uit bestaande informatiesystemen voor kwaliteit van zorg projecten, kunnen de grote voordelen 
van dit gebruik eindelijk optimaal benut worden. 

4. De prognostische modellen zullen opnieuw gevalideerd moeten worden wanneer meer Intensive 
Care Units gegevens aanleveren aan de landelijke Intensive Care registratie. 

5. Een verstoorde fysiologische conditie is van grotere prognostische betekenis dan de Intensive 
Care opnamereden. 

6. Voor het uitvoeren van kwaliteitsstudies binnen de Intensive Care is gestandaardiseerde en 
gedetailleerde informatie over de reden tot Intensive Care opname en over het onderliggend lijden 
essentieel. Deze informatie maakt het mogelijk om de patiëntenpopulatie te stratifïceren en 
homogene patiëntgroepen te selecteren. 

7. NICE is een quality assessment programma en moet spoedig uitgroeien naar een quality 
assurance programma. 

8. Hoewel terminologiesystemen onder andere zijn ontwikkeld voor standaardisatie van het 
taalgebruik in een bepaald domein, is het taalgebruik rond terminologiesystemen zelf alles 
behalve gestandaardiseerd. 

9. Formalisatie en conceptualisatie van een terminologiesysteem helpen een bestaand terminologie 
systeem te begrijpen en nieuwe terminologiesystemen te ontwikkelen. 

10. Het ontbreken van een semantisch model in een terminologiesysteem beperkt de bruikbaarheid 
van de met een dergelijk systeem verzamelde informatie voor medisch wetenschappelijk 
onderzoek. 

11. Remote, intercessory prayer was associated with better CCU outcome. This suggests that prayer 
may be an effective adjunct to standard medical care. 

(Harris et al. Arch Intern Med. 1999;159:2273-2278) 

12. Overheidssubsidie voor NICE is niet alleen noodzakelijk maar ook verdiend, gezien de positieve 
resultaten die reeds behaald zijn. 

13. Onderzoekers op het treintraject Woerden-Amsterdam ondervinden vaak vertraging. Mede door 
deze vertraging worden zij in staat gesteld hun proefschrift tijdig af te ronden. Een zitplaats zou 
de produktiviteit echter nog verder kunnen verhogen. 

14. De regels rond promoties zouden meer gericht moeten zijn op de inhoud dan op de vorm. Dit zou 
veel frustraties voorkomen en zowel de inhoud als de vorm van het onderzoek positief 
beïnvloeden. 

Stellingen behorend bij het proefschrift "An infrastructure for quality assessment in Intensive Care. 
Prognostic models and terminological systems " van Nicolette de Keizer. 
Amsterdam, 14 april 2000. 




