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STELLINGEN
BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT
‘TRAINING, EFFICIENCY AND ERGONOMICS IN MINIMALLY INVASIVE SURGERY’
M.J. VAN DET

1.

Ergonomie op de operatiekamer behelst een balans tussen optimaliseren van de
effectiviteit en efficiëntie van het werkproces en waarborgen van menselijke
waarden als comfort en veiligheid. (dit proefschrift)

2.

Een perfectie ergonomische situatie bestaat niet, zij wordt bepaald door de belasting
en de belastbaarheid van het betrokken persoon. (dit proefschrift)

3.

In de toegewijde laparoscopische operatiekamer kan de ergonomisch belangrijke
kijk‐werkas aanzienlijk verbeterd worden. (dit proefschrift)

4.

Het efficiënter maken van een multidisciplinair arbeidsproces, vergt een
multidisciplinaire aanpak. (dit proefschrift)

5.

Aanbieden van instructievideo’s tijdens procedurele vaardigheidstraining op de OK
heeft een gunstig effect op de leercurve van een beginnend operateur en is niet
nadelig voor de efficiëntie van het werkproces op de OK. (dit proefschrift)

6.

Instructievideo’s hebben hun effect waarschijnlijk niet alleen op de leerling, maar
ook op de trainer. (dit proefschrift)

7.

Opleiden volgens het adagium “see one – do one”, zoals geïmplementeerd met
INVEST, kan wel degelijk uniform, veilig, efficiënt en effectief zijn. (dit proefschrift)

8.

De meest frustrerende uitspraak die iemand in opleiding van zijn supervisor kan
horen is: “Ik doe het nog één keer voor”.

9.

Teaching is the highest form of understanding. (Aristoteles)

10. Het meester‐gezel principe zal in een ouder‐kind relatie onontbeerlijk blijven.
(R.J. van Det)
Z.O.Z.

11. Sports do not build character. They reveal it. (J. Wooden)
12. Tegen je verlies kunnen is een verachtelijke uitvlucht, een belediging van de geest
van de sport. (T. Krabbé)
13. Een rij wachtende Nederlanders is over het algemeen breder dan lang.
14. Bescheidenheid is eerzucht die haar tijd afwacht.
15. The best way to deal with a problem is to build a bridge and get over it.
16. Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan. (Twents gezegde: Wel nooit tied hef,
kan d'r nich met umgoan)
17. He who climbs upon the highest mountains laughs at all tragedies, real or imaginary!
(F. Nietzsche)

