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 1.  De persoonlijke aanpak is essentieel bij het benaderen van groepen die een verhoogd risico 
hebben op infectie met het hepatitis B virus (dit proefschrift). 

 2. Het stimuleren van compliance onder druggebruikers is belangrijk omdat druggebruikers 
die seksueel gezien meer risico lopen op infectie met het hepatitis B virus juist minder 
vaak de vaccinatiereeks afmaken (dit proefschrift). 

 3.  Onder prostituees zijn de ‘vluchtige’ types moeilijker bereikbaar voor gratis hepatitis B 
vaccinatie (dit proefschrift).

 4.  Door het bevorderen van de ervaren zelfcontrole zal de hepatitis B vaccinatiegraad onder 
druggebruikers verhoogd worden (dit proefschrift). 

 5.  Om de vaccinatiegraad onder mannen met homoseksuele contacten te vergroten moet de 
hepatitis B vaccinatiecampagne meer inzetten op de risicoperceptie (dit proefschrift).  

 6.  De toenemende economische groei in Polen leidt er in de toekomst toe dat we op de 
arbeidsmarkt eerder een tekort aan Polen hebben dan een overschot. 

 7.  “De eerste stap in de evolutie van ethiek is een gevoel van solidariteit met andere mensen.” 
(Albert Schweitzer). De tweede stap in de evolutie van ethiek is een gevoel van solidariteit 
met dier en milieu. 

 8. “Wat nooit betwijfeld is is nooit bewezen.” (Denis Diderot)

 9.   Privacy is een schaars goed in het tijdperk van hyves, weblogs en big brother. Daarmee is 
art 10 Gw, art 8 EVRM in een andere context komen te staan1. 

 10.  Om de wereld te leren kennen is een wereldreis niet nodig. Er zijn vele onbekende werelden 
dicht in de buurt. 

 11. “Een stelling is gemakkelijker te weerleggen dan op te stellen.” (Aristoteles)

1  Art. 10. Grondwet 

– 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 

– 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 

– 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat  

       daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.


