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STELLING EN 

Het is waarschijnlijk <lat het gebruik van orale anticonceptiva op tweeerlei 
wijzen de epidemiologie van Chlamydia trachomatis heeft be'invloed, namelijk 
direct door verhoging van de vatbaarheid van de cervix uteri voor infectie 
met Chlamydia trachomatis, en indirect door verhoging van de mate van 
promiscliiteit. 

2 Verzameling van gegevens over de vroegere en meer recente sexuele 
gewoonten zou van ieder epidemiologisch onderzoek naar sexueel overdraag
bare aandoeningen en hun gevolgen deel uit moeten maken. 

3 Urogenitale infecties met Chlamydia trachomatis spelen geen belangrijke rol 
bij het ontstaan van mannelijke fertiliteitsstoornissen. 

4 In de populatie van de Groningse fertiliteitspoli is ongeveer een derde dee] 
van het aantal onverklaarde afwijkingen aan de tubae fallopii geassocieerd 
met sexueel overdraagbare aandoeningen. 

5 Het gebruik van tatouagepigmenten voor markeringsdoeleinden bij chirur
gische excisie van Iaesies van de mamma, verdacht van maligniteit, is pas 
geoorloofd nadat verdachte calcificaties bevestigd zijn door preoperatieve 
mammografie. 
(D.J. Lager et al., J. Surg. Oncol. 1989;40: 182-282). 

6 Vroegdiagnostiek van mucoviscoidose door screening op neonatale leeftijd, 
gevolgd door adequate behandeling van de patienten Ieidt tot een significant 
betere overleving van de patienten uit de gescreende populatie in verge
lijking met die uit een niet-gescreende populatie. 
(J. Dankert-Roelse, et al., J. Pediatr. I 989;114:362-367). 

7 Quinolonen zouden slechts in de humane geneeskunde toegepast mogen 
worden. 
(H.Ph. Endtz et al., Lancet I 990;i:787). 

8 Als motief voor multidisciplinair klinisch-wetenschappelijk onderzoek wordt, 
onterecht, zelden het Hawthorne-effect genoemd. 



9 De ervaring leert <lat, wanneer een beleidsambtenaar uit een der ivoren torens 
spreekt van "een goed stuk beleid", het woord "stuk" in de regel niet opgevat 
dient te worden als een zelfstandig maar als een bijvoeglijk naamwoord. 

l O Het zou verwonderlijk moeten zijn <lat de politici, in de recente discussie 
over de wenselijkheid van invoering van het referendum, deze vraag niet 
per referendum aan hun kiezers hebben voorgelegd. 

11 In de medische microbiologie is het geen bezwaar, wanneer patienten er 
voor faeces-onderzoek maar een potje van maken. 
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