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Stelling 1. 

Het langdurig toepassen van Lean principes leidt niet altijd tot incrementele 

prestatieverbetering zoals gebruikelijk wordt aangenomen (hoofdstuk 2, dit proefschrift). 

Stelling 2. 

Het toepassen van variabiliteits- en buffervermindering vindt in de praktijk nog maar beperkt 

plaats. Dit is goed te stimuleren met een kleine bijdrage aan de kennis over deze Lean 

aspecten (hoofdstuk 3, dit proefschrift). 

Stelling 3. 

De toepassing van Lean kan in vele verschillende zorgomgevingen plaatsvinden en hoewel de 

context verschilt, zou dit altijd moeten leiden tot het reduceren van kunstmatige variabiliteit 

(hoofdstuk 4, dit proefschrift). 

Stelling 4. 

Variabiliteit zal zich in zorgomgevingen niet altijd manifesteren in wachtende patiënten of 

wachtende medisch professionals. Het zijn de medisch professionals die door het gebruiken 

van een bewerkingstijdsbuffer variabiliteit kunnen opvangen en aan het oog onttrekken 

(hoofdstuk 5, dit proefschrift). 

Stelling 5. 

Het aanpakken van aan variabiliteit en buffers gerelateerde vraagstukken is een kenmerk van 

een volwassen Lean toepassing. Echter, een organisatie volwassen in haar Lean ontwikkeling 

zal niet altijd variabiliteit reduceren (dit proefschrift). 

Stelling 6. 

Binnen Lean worden verschillende verspillingen onderscheiden. Maar in de Nederlandse zorg 

richt men zich vooral op het reduceren van defecten, beter omschreven als het verhogen van 

kwaliteit (dit proefschrift). 

Stelling 7. 

Motorrijden is een mooie hobby, maar ook een risicofactor die het succesvol afronden van een 

promotietraject in de weg kan staan.  

Stelling 8. 

De meest intensieve hoorcolleges krijg je in de auto, wanneer je samen met (co)promotor naar 

een afspraak ergens in Nederland rijdt.  

Stelling 9. 

Attent en vriendelijk zijn zorgt voor een goede verstandhouding met collega’s, maar een pot 

gevuld met snoepjes op het bureau is vele malen effectiever (en minder arbeidsintensief…). 


