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1. Vaccinatie van 12-jarige meisjes tegen het humaan papillomavirus is een kosteneffectieve 
interventie. 
Dit proefschrift 

2. Meisjes, die zich in het kader van het reguliere vaccinatieprogramma niet tegen het 
humaan papillomavirus hebben laten vaccineren, zouden op latere leeftijd in de 
gelegenheid gesteld moeten worden zich alsnog kosteloos te laten vaccineren. 
Dit proefschrift 

3. In gezondheidseconomische evaluaties moeten de potentiele indirecte effecten van 
vaccinatieprogramma's worden betrokken. 
Dit proefschrift 

4. Gezondheidswinst ten gevolge van geneeskundige interventies wordt gemaskeerd door 
de in farmaco-economische analyses regelmatig toegepaste discontering van toekomstige 
kosten en baten. 
Dit proefschrift 

5. De aanbeveling in de Nederlandse richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek om 
indirecte medische kosten op te nemen in economische evaluaties creeert ongelijkheid. 

6. Het idee om acne bij tienermeisjes te behandelen met anticonceptiemiddelen is minstens 
zo slecht als bet klinkt. 

7. Vroege behandeling van HIV-geinfecteerden met gecombineerde antiretrovirale therapie 
(cART) is, ondanks de initieel hoge kosten, een effectieve en kosteneffectieve interventie. 
Cohen et al. (2011) NE.IM 365(6):493-505 & Saez-Cirion et al. (2013) PLoS Pathog 
9(3):e1003211 

8. Een kritische houding ten aanzien van onderzoekers die samenwerken met de 
farmaceutische industrie verhoogt het niveau van wetenschappelijk onderzoek. 

9. Het "van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal" zou de betekenis van het 
werkwoord "disconteren" zoals gehanteerd door farmaco-economen moeten toevoegen 
aan de lijst van betekenissen van het woord. 

10. Zolang mensen zelf niet als "proefkonijn" willen fungeren, blijft het gebruik van 
proefdieren noodzakelijk voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. 

11. Het is een illusie om te veronderstellen dat het bevriezen van het salaris van verplegend 
personeel op de lange termijn de zorgkosten zal inperken. 

12. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. 


