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I. Door hun enorme frequentie zijn acute lichameIijke letsels, na 
psychische aandoeningen en aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, de derde oorzaak van economisch produktie
verlies door ziekte in Nederland. 

2. In een lange termijn perspectief hebben de acute lichamelijke letsels 
een vrij constant niveau van schade aan de volksgezondheid, ondanks 
het grote succes van specifieke preventiemaatregelen. 

3. De sterfte door verkeersongevallen wordt gekenmerkt door een 
verschijnsel dat kan worden aangeduid als de "welvaartsparadox": 
hij neemt eerst toe onder invloed van een stijging van de welvaart, 
maar is later hoger in de minst welvarende gebieden. 

4. Medische zorg draagt bij aan verschillen in de sterfte door verkeers
ongevallen in plaats en tijd. 

5. Scenario-onderzoek kan het gezondheidsbeleid ondersteunen bij het 
20 vroeg mogelijk in gang zetten van aanpassingen aan toenemende 
ongevalsrisico!s. 

6. Toekomstscenario's gebaseerd op verwachtingen van deskundigen 
bieden een goed raamwerk voor de continue monitoring van 
ontwikkelingen in de epidemiologie van ongevalsletsels. 

7. Letselregistraties zijn de sleutel tot effectieve letselpreventie en 
traumazorg. 



8. Het ontstaan van nieuwe stromen van gemotoriseerd verkeer op veel 
gebruik1e fietsroutes moet worden bestreden, omdat dit een 
bedreiging vormt voor de volksgezondheid. 

9. De patient heeft recht op een goede onderbouwing van 
gezondheidszorgbeleid. 

10. De gevolgen van een hongerstaking van een uitgeprocedeerde 
asielzoeker uit een onveilig land kunnen worden aangeduid als 
letsel door gezagsoptreden. 

11. De beste Nederlandse vertaling van het begrip "public health" is 
volksgezondheidskunde. 

12. Het ondersteunend en beheersmatig personeel is de hoeksteen van de 
universiteit. 

13. Een medisch curriculum wordt nooit beter zonder therapietrouw. 

14. Een onderzoekschool zou een federatie moeten zijn van 
onderzoeksgroepen die samen onderzoekersopleidingen verzorgen 
met internationale aantrekkingskracht. 

15. "De volksgezondheid lijk'! abstract, maar gaat om mensen om ons 
heen" CUit: cabaret bij het 25-jarig bestaan van het Instituut 
Maatschappelijke Gezondheidszorg, maart 1995). 


