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1. Een nauwkeurige morbiditeitsregistratie met mogelijkheid voor aanvullend onderzoek 
behoort vast onderdeel te zijn van een geneeskundig ondersteuningsplan bij uitzendingen 
van militair personeel. 

2. De malariaprofylaxe voor Nederlandse militairen zal zich moeten ontwikkelen van een 
groepsgericht beleid naar een op het individu gericht advies. 

3. Vaccinaties waarvan blijkt dat zij voor iedere uitzending worden toegediend, verdienen 
een plaats in het standaard vaccinatieprogramma van militairen; dit zal leiden tot een 
aanzienlijke vermindering van het aantal vaccinaties vlak voor een uitzending. 

4. De gedachte dat Nederlandse militairen waar ook ter wereld gelijkwaardige 
geneeskundige zorg als onder Nederlandse omstandigheden kunnen krijgen is 
weliswaar een voortreffelijk streven, maar staat op zeer gespannen voet met de 
operationele realiteit. 

5. Omdat economische analyses een steeds grotere rol gaan spelen in de gezondheidszorg 
is het van belang dat artsen de uitkomsten kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

6. Op de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen rust binnen de militaire 
wereld nog steeds een taboe: men besteedt uitvoerige aandacht aan de voorlichting, 
maar deelt bij voorkeur niets mee over de resultaten. 

7. Binnen de Nederlandse militaire gezondheidszorg bestaat te weinig aandacht voor 
zelfstandig uitgevoerd en praktisch gericht wetenschappelijk onderzoek hetgeen het 
aanzien van de militair geneeskundige zorg nadelig beïnvloedt. 

8. Dankbare patiënten zijn uiterst zeldzaam in de preventieve geneeskunde omdat het 
succes wordt gekenmerkt door het niet optreden van ziekte. (Geoffrey Rose) 

9. Voor een zinvolle samenwerking tussen civiele en militaire hulpverleningsorganisaties is 
aanzienlijk meer wederzijds begrip nodig dan tot nu toe is getoond. 

10. Een onderbelicht succes van de NATO is het feit dat de lidstaten nu al bijna vijftig jaar 
vreedzaam vergaderen over zaken waarvoor ze vroeger onderlinge oorlogen 
begonnen. 

11. Het (te) zichtbaar dragen van mobiele telefoons en het onnodige gebruik daarvan in 
openbare ruimten zijn uiterlijke bewijzen van een gebrek aan innerlijke beschaving. 

12. De mooiste Engelse landgoederen bestaan uit de combinatie van een Palladiaans huis 
en een Engelse landschapstuin. 
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