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Stellingen behorende bij het proefschrift

INFORMATION TECHNOLOGY AND MEDICATION SAFETY
Willem van der Veen

1.

The devil is in the workarounds.
(dit proefschrift)

2.

Mens en machine begrijpen elkaar soms niet.
(dit proefschrift)

3.

Informatietechnologie (IT) bevordert de medicatieveiligheid pas als bevorderd wordt
dat de gebruikers goed geschoold worden.
(dit proefschrift)

4.

Een risicoanalyse analyseert niet alleen risico’s maar produceert ook reële verwachtingen van informatietechnologie (IT).
(dit proefschrift)

5.

We shape our tools, and then, the tools shape us.
(dit proefschrift, Marshall McLuhan [1911-1980] / John Culkin (1928-1993] )

6.

De door Coiera, Aarts en Kulikowski beschreven ‘dangerous decade’, waarin zij betogen dat als gevolg van het toenemend gebruik van informatietechnologie (IT) in de
gezondheidszorg het absolute aantal IT-gerelateerde fouten zal toenemen, is nog
niet voorbij.
(dit proefschrift en Coiera, Aarts en Kulikowski, 2011)

7.

Het verbeteren van medicatieveiligheid in ziekenhuizen vraagt om een holistische
benadering.
(dit proefschrift en Burger, Van der Cruijsen en Van der Loeff, 2017)

8.

Het is de vraag wat er onder de top van de ijsberg van gemelde medicatiefouten zit.
(Jelte, Desgranges et al. 2017 and Morrison, Cope and Murray, 2018)

9.

Om de ‘zesjes cultuur’ op Nederlandse universiteiten verder terug te dringen zou het
boek ‘The Innovators’ van Walter Isaacson, verplichte lesstof moeten zijn.
(de Volkskrant, maart 2018)

10. ‘Meer handen aan het bed’ moet geen loze kreet blijken.
11. De enige domme vraag is de niet gestelde.
12. Men is nooit te oud om te leren.

