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1. Het brede scala aan doelen en uitdagingen waarvoor interorganisationele samenwerking wordt 
ingezet maakt beleidssturing gericht op de juiste toepassing van samenwerking gecompliceerd (dit 
proefschrift).  
 

2. De door Nederlandse zorgorganisaties ervaren mededingingsbeperkingen in non-horizontale en 
gemengde samenwerkingsverbanden lijken niet te stroken met de opgelegde beperkingen door de 
mededingingsautoriteit (dit proefschrift).   

 

3. Blaffende waakhonden bijten niet; ten aanzien van de toepassing van het kartelverbod in de 
Nederlandse gezondheidszorg is de houding van de Nederlandse mededingingsautoriteit 
verschoven van bestraffend naar meer oplossingsgericht (dit proefschrift). 
 

4. Operaties voor invasieve borstkanker in hoog-volume ziekenhuizen gaan in Nederland niet 
gepaard met een hogere kans op schone snijvlakken en een lagere kans op heroperaties. Op basis 
van deze uitkomstindicatoren lijkt een verdere verhoging van de volumenorm voor deze 
operaties niet nodig (dit proefschrift). 
 

5. Vergaande samenwerking tussen ziekenhuizen bij complexe kankeroperaties hoeft niet in strijd te 
zijn met het kartelverbod, maar meer zicht op de uiteindelijke kwaliteits- en welvaartseffecten is 
gewenst (dit proefschrift). 
 

6. Het beter benutten van zorgdata voor patiënten, professionals, onderzoekers en overheden 

vraagt om meer centrale aansturing en afstemming.  
 

7. De gewenste mate van toezicht is paradoxaal: minder als het goed gaat, meer als het misgaat 

(Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid). 
 

8. Zij die stellen dat gezond gedrag een individuele keuze is, miskennen dat niet iedereen de luxe 

heeft om keuzes te maken.  
 

9. Een scherpe probleemanalyse kan niet zonder helikopterblik; een werkbare oplossing kan niet 

zonder vlucht op ooghoogte.  
 

10. In een samenleving waarin sympathie het uitgangspunt van samenwerking vormt, bestaat 

solidariteit met de mensen die op je lijken; wanneer de kern van samenwerking schuilt in 

empathie, kan solidariteit met eenieder ontstaan. (Naar Richard Sennett). 

 
11. Durf ongelijk beleid te maken om gelijkheid in het onderwijs te realiseren (Massih Hutak).  

 
 
 


