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I. De bestrijding van blindheid ten gevolge van diabetische retinopathie vraagt 

vooral een toeneming van betrekkelijk goedkope oogonderzoeken en in veel min

dere mate een uitbreiding van relatief duurdere laserbehandelingen. 

(cf. § 12.3, § 15.2, § 15.3) 

2. Het macro-economische rendement van oogzorg ten behoeve van IDDM

patiënten overtreft het rendement van menige rendabele multinationale onder

neming. (cf. § 11.7) 

3. Als alle markten volkomen concurrentie kennen, zijn bij beschouwing uit een 

ruim welvaartsperspectief nog niet alle voorwaarden vervuld voor efficiënte allo

catie. (cf. § 9.2) 

4. Wachtlijsten dragen er toe bij dat de capaciteit in de gezondheidszorg optimaal 

wordt benut. (naar: Gezondheidszorg in tel, rapport van de Nederlandse Zorg

federatie samengesteld door een commissie onder voorzitterschap van dr. A. van 

der Zwan). Wachtlijsten vormen belangrijke beletselen tegen de optimale benut

ting van de capaciteit in de oogzorg. Ze leiden tot onnodige blindheid en slecht

ziendheid. (cf. o.a.: § 12.3, § 15.2, § 15.3, § 19.2, § 19.3) 

5. Gezondheidszorg is slechts één determinant van de gezondheid, die op haar beurt 

weer één van de bepalende factoren vormt voor het menselijk welzijn. 

(cf. § 9.2) 

6. " ... Quick Sart is, on most machines, on average,for largeN the jastest known 
sorting algorithm." [Press 89:264] Een combinatie van Quick Sort en een een

voudig iteratief sorteeralgoritme maakt het echter mogelijk de verwerkings
snelheid met meer dan de helft te verhogen. (cf. appendix 4) 

7. Kwaliteit van zorg kan worden beschouwd als een nieuw paradigma, kwaliteits

zorg als een nieuw vakgebied. (Casparie AF, HarteJoh PPM, Medisch Contact 

1993;48:173-5) 
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8. Bij budgetbeperking zijn zorgaanbieders door zorgplicht tot het onmogelijke ge
houden. 

9. Tussen de regels door is het vraagteken het meest frequent vóórkomende lees
teken in de medische vakliteratuur. 

I 0. Computers brengen onderzoekers sneller naar het einde van een dood spoor. Zo 
bevorderen ze de ontwikkeling van de wetenschap. 

11. Vooral Nederlanders vinden dat Nederlanders goed Engels spreken. 

12. Schrijven is de meest kritische methode om de mondelinge taalvaardigheid te ver

beteren. 

13. Funduscopie betekent letterlijk "het kopiëren van de fundus", terwijl fundus
scopie "het onderzoeken van de fundus" aanduidt Uit een etymologisch perspec

tief houdt funduscopie dus eerder verband met fundusfotografie dan met fundus
scopie. 

14. Nederland kent alleen regionale dagbladen. 

15. Reclame maakt het onbelangrijke belangrijk. 

16. Stellingen bij dissertaties bieden het meest geaccepteerde forum voor ongenuan

ceerde opvattingen. 


