
STELL I NGEN 

De val iditeit van een screeningstest voor congenitale hypothyreoTdie 
waarbij van een thyroxine (T4)-bepal ing gebruik wordt gemaakt, wordt 
verhoogd door tevens het thyroxine-bindende globul ine (TBG)-gehalte 
te bepalen en de indicatie voor vervolgonderzoek te stellen op grand 
van de T4/TBG-ratio. 
E.F. Robertson et a1. J. Pediat. 97 {1980) 604. 

II 
De noodzaak te screenen op congenitale en neonatale vormen van secun
daire en tertiaire hypothyreoTdie is slechts met behulp van screening 
op deze aandoeningen aan te tonen. 

Ill 
Amniofoetografie met behulp van jodium-houdende contrastmiddelen is, 
mede in verband met het gevaar voor een foetale hypothyreoTdie, te 
beschouwen als een verouderde onderzoeksmethode. 

IV 
De bekendheid van het angl icisme 11 screenen 11 bemoeil ijkt de invoering 
van een gel ijkwaardige Nederlandse term als harden, ziften, zijgen, 
wannen, klenzen of teemsen. 

v 
In de opleiding tot arts wordt te weinig ruimte gelaten voor de epi
demiologie. 

VI 
Hoewel de neonatale screening op phenylketonurie als een schoolvoor
beeld van screening geldt, is de voorspel lende waarde van een abner
male testuitslag bij deze screening niet hoog. 

VII 
Er zijn onvoldoende gegevens bekend om te mogen stellen dat het door 
Hoogendoorn gevonden verband tussen de afname van de perinatale 
sterfte en de toename van ziekenhuisbevall ingen, een causaal verband 
is. 
D. Hoogendoorn. Ned.T.Geneesk. 122 {1978) 1171. 

VIII 
De tijdsduur tussen een eerste pediatrisch onderzoek naar aanleiding 
van aspecifieke·verschijnselen en het stel len van de diagnose galac
tosemie rechtvaardigt onderzoek naar de waarde van een selectieve 
screening op galactosemie. 



IX 
Hoewel de pneumokokkenvaccinatie bij kinderen die een acute otitis 
media doormaakten de kans op recidieven doet afnemen, is er bij deze 
aandoening vooralsnog geen indicatie tot vaccinatie. 
P-H- Makela et al. Lancet 2 (1980) 547. 

X 
De preventie van het Sudden Infant Death syndroom ( 11wiegedoodn) dient 
gebaseerd te zijn op de resultaten van epidemiologisch onderzoek; 
dergel ijk onderzoek verdient ook in ons land hoge prioriteit. 

XI 
De uitvoerders van een screeningsprogramma dienen de oprichting van 
een vereniging van (ouders van) patienten 1 ijdende aan de ziekte 
waarop wordt gescreend, te stimuleren. 

XII 
Het is mede aan de virtuositeit van het spel van Friedrich Pichel
berger te danken dat de contrabas-1 iteratuur werd verrijkt met een 
werk van W.A. Mozart (K.V. 612). 

XIII 
De carriere van burgemeesters hangt minder samen met hun feitel ijk 
functioneren dan met het vage idee dat degenen die hun carriere bepa
len, daarover hebben. 
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