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1. 
Om de duur van de beschenning na hepatitis B-vaccinatie accuraat te kunnen bepalen, 
is onderzoek in groepen die niet voortdurend aan infectie worden blootgesteld 
noodzakelijk. 

2. 
Indien bij een vrouw tijdens de zwangerschap een 'nieuw type' virus infectie wordt 
onderkend, word! in de praktijk veelal tot een electieve keizersnede besloten om virale 
besmetting van de pasgeborene te voorkomen; deze handelwijze verdient 
wetenschappelijke onderbouwing. 

3. 
Het is niet zo zeer onwetendheid over wat de effectieve preventieve maatregelen ter 
voorkoming van hepatitis B infectie zijn die onnodige gezondheidsschade veroorzaakt 
als wei het onvennogen tot het treffen van dergelijke maatregelen. 

4. 
Artsen die de inning van medische facturen door een incassobureau Iaten uitvoeren, 
handelen in strijd met de Wet op de Persoonsregistratie. 

5. 
Screening en preventie worden het best geaccepteerd door de mensen die het het minst 
nodig hebben. 

6. 
Het preventief effect van de opsporing van risicofactoren voor hart- en vaatziekten 
wordt deels teniet gedaan door de stress, veroorzaakt door de bewustwording van de 
aanwezigheid van een risicofactor, zoals een verhoogd cholesterol gehalte. 

7. 
Het risico op congenitale syphilis is geen eerstgeboorterecht; de luesserologie dient dan 
ook tijdens elke zwangerschap te worden herhaald. 

8. 
Het kunnen verwerken van emoties komt onder andere de immuunreactie na 
hepatitis B-vaccinatie ten goede. L. Jabaay, eta!. J Psychosom Res 1993;37:361-169. 

9. 
De tendens alle (medisch) handelen te protocolleren leidt ertoe dat elke vonn van 
creatieve deviatie ogenblikkelijk in de kiem gesmoord dreigt te worden. 



10. 
De mogelijkheid tot spellingscontrole bij computerprogramma's voor tekstverwerking 
za1 het gebruik van de voorkeursspelling bevorderen. 

ll. 
De geringe aandacht die bij de toediening van de diverse componenten van het nationaa1 
vaccinatieprogramma word! besteed aan de bijwerkingen staat niet in verhouding tot het 
k1inisch be1ang hiervan. 

12. 
De door vaccinatie toegenomen actieve immuniteit van de huidige generatie kinderen 
regen mazeien za1 de passieve immuniteit van de vo1gende generatie zuige1ingen doen 
afnemen. 

13. 
Men dient zich te rea1iseren dat het gebruik van termen a1s 'ce1deling' en 
'ce1vermeerdering' bij medici en niet-medici verschillende associaties kan oproepen. 

14. 
De preventie van seksuee1 overdraagbare aandoeningen is 'a matter of condom sense'. 


