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1. Het drinken van melk is niet altijd gezond. (Dit proefschrift, hoofdstuk 2) 

2. Het op een correcte manier verwijderen van een teek is niet altijd een 

garantie voor het uitblijven van de ziekte van Lyme.  (Dit proefschrift, 

hoofdstuk 3) 

3. Het op een correcte manier verwijderen van een teek binnen 24 uur leidt tot 

vrijwel geen overdracht van tick related diseases, inclusief de ziekte van 

Lyme,  van de teek naar de mens. (Dit proefschrift, hoofdstuk 4)  

4. De spirocheet Borrelia  Burgdorferi is een intelligente bacterie. (Marije 

Oosting, Immunologen congres Nijmegen 2014).  

5. Radiologie is een ideaal voorbeeld van tweedelijnszorg die naar de eerste lijn 

verplaatst kan worden door middel van telecommunicatie.(Dit proefschrift) 

6. Teleradiologie kan bedrijfseconomisch niet uit.  (Dit proefschrift, hoofdstuk 

6)   

7. Het sluiten van perifere ziekenhuizen en de daarmee gepaard gaande 

concentratie van zorg,  leidt niet automatisch tot de beoogde 

kwaliteitsverbetering. 

8. In de huidige hoogtechnologische communicatiemaatschappij is de indeling 

in eerste- en tweedelijns gezondheidszorg een geforceerde indeling.  



9. De elektronische snelweg is in de gezondheidzorg een goed alternatief voor 

de normale snelweg. 

10.  Een spoedeisende afdeling hoeft geen onderdeel van het ziekenhuis te zijn. 

11. Zowel voor medische handelen als voor vliegen geldt dat, wil je als huisarts 

of piloot optimaal kunnen functioneren, je moet weten wanneer en hoe je de 

grenzen van het vak moet  overschrijden. 

12. Dat de wetenschappelijkheid van een artikel toeneemt door het in het Engels 

te publiceren berust op een misvatting. 

 

 

Jac. Jacobs, 1 juni 2016 


