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STELLINGEN N 

behorendee bij het proefschrift 

Statistica ll  Proces s Contro l in Practice : 
Let' ss  Make it Bette r 

Albertt Trip 

199 april 2000 



1.. Een grondige heroverweging van de standaard R&R-

studiee is dringend gewenst. 

HoofdstukHoofdstuk 3 van dit proefschrift 

2.. Het gebruik van regelkaarten zonder OCAPs is als het 

rijdenn in een auto zonder stuur op een gemarkeerde weg. 

HoofdstukHoofdstuk 2 van dit proefschrift 

3.. De belangrijkste verdienste van Taguchi voor het 

statistischh denken is dat hij ruis als hoofdfactor in 

experimentenn heeft geïntroduceerd. 

Trip,, A. (1991). Taguchi Methods for Quality 
Engineering.Engineering. Kwantitatieve Methoden 37, pp. 119-135 

4.. De standaard regelkaarten die in de kwaliteitshandboeken 

wordenn besproken, zijn zelden direct toepasbaar en vaak 

eenn bron van extra kosten. 

Trip,, A. (1996). SPC bij grote-aantallen-fabricage. 

Kwantitatievee Methoden 53, pp. 61-74 



5.. De industriee l statisticu s zit stevige r in het zadel dan ooit . 

Maguire ,, M. (1999). Cowboy Quality. Qualit y Progres s 
31(10),, pp. 27-34 

6.. Indien de overhei d koerswins t op aandelen zou wille n 
belasten ,, is de kansspelbelastin g het meest geëigend . 

7.. Het leven van een plat(te)lande r heeft andere dimensies . 

8.. De wens om de politie k dichte r bij de burger s te brengen , 
heeftt  vooralsno g slecht s geleid tot een gemiddel d groter e 
afstan dd van de burge r tot zijn gemeentehuis . 

9.. De ware muziekliefhebbe r schiete n de tranen in de ogen 
bijj  het beluistere n van Sjostakovits j in de uitvoerin g van 
hett  Johan n Straul i Orkest . 

10.. Voor wie zich op drassig e bodem begeeft , biedt een Trip 
extr aa zekerheid . 

VanVan Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. 
(11dee uitgav e 1984), "trip "  betekeni s 1.1 




