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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 
Visitatie of medical specialists: 

studies on its nature, scope and impact 

1. Het professioneel eigenaarschap van het visitatiemodel kan slechts worden 
gerechtvaardigd door de gerichtheid van de collegiale toetsing op de 
evaluatie van de inhoud van de zorg. 

2. Het regime van zelf-regulering beperkt de mogelijkheid om correctief op te 
treden in geval van ondermaats presterende artsen, (dit proefschrift) 

3. Het vertrouwen van Nederlanders in de kwaliteit van de academische 
ziekenhuizen vormt een negatieve prikkel voor de integratie van de 
opleidings- en kwaliteitsvisitaties. 

4. Visitatie van medisch specialisten leidt tot meer aandacht voor het 
management van maatschappen, van zorgprocessen en van de 
organisatorische randvoorwaarden in het ziekenhuis, (dit proefschrift) 

5. Praktijkspecifieke, meervoudige implementatiestrategieën zijn effectief in het 
doorvoeren van veranderingen in de medisch specialistische praktijk, (dit 
proefschrift) 

6. Sinterklaas laat zien dat een normatieve benadering, openheid over 
bevindingen, persoonlijke feedback en het toepassen van sancties, een 
positieve ontvangst van de beoordelaar niet in de weg staan. 

7. Het afgelopen decennium hebben medisch specialisten minstens zoveel 
geïnvesteerd in de verbetering van het ziekenhuismanagement als managers 
hebben geïnvesteerd in de verbetering van de medisch specialistische 
zorgverlening. 

8. Life is short, science is long; opportunity is elusive, experiment is dangerous; 
judgement is difficult. (Hippocrates, vertaald door Chadwick & Mann) 
Life is long, science is short; opportunity is abundant, experiment is difficult-
judgement is dangerous. (KL) 

9. Het moment van begrijpen, met hoofd of met hart, bevrijdt een mens even 
van zijn intellectuele dan wel emotionele claustrofobie. 

10. Van teveel achterom kijken krijg je een stijve nek. 

11. Hoe groter het vertrouwen, hoe geringer de behoefte aan planning. 

Heusden, 15 oktober 2003 
Kiki Lombarts 




