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1 De veronderstelling dat de polymerase ketting reactie (PCR) het meest 
waardevol is bij de diagnose van infectieuze uveitis moet heroverwogen 
worden, aangezien de detectie van intraoculair geproduceerde antilichamen een 
hogere sensitiviteit heeft. 

2 Postnataal verworven oculaire toxoplasmose is niet zo zeldzaam als 
aanvankelijk aangenomen werd. 

3 De vijftigplussers, die geïnfecteerd worden met Toxoplasma gondii, zijn meer 
vatbaar voor oogheelkundige complicaties tijdens het acute stadium van de 
ziekte dan de jongere bevolking. 

4 Het bepalen van een profiel van immuunregulatoire cytokinen blijkt geen 
diagnostische waarde te hebben bij het onderscheid tussen verschillende uveitis 
entiteiten. 

5 Bij het opzetten van onderzoek met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe 
laboratoriumtesten, dient er rekening gehouden te worden met het tijdsbestek 
waarin klinische monsters verzameld kunnen worden en de incidentie van de 
aandoening. 

6 Hoe patiënten de term 'Spoedeisende Hulp (S.E.H.)' interpreteren is eerder 
gerelateerd aan hun agenda dan aan de ernst van de klachten, dit komt tot uiting 
in het tijdstip waarop zij deze S.E.H, afdeling bezoeken en weerspiegelt de 
mentaliteits verandering van deze tijd. 

7 Het verdient de aanbeveling om de verpakking van zachte (extended wear) 
contactlenzen te voorzien van de tekst: 'Het dragen van deze lenzen kan 
schadelijk zijn voor het gezichtsvermogen'. 

8 De Nederlandse patiënten populatie begrijpt niet, hoe het mogelijk is dat 
tegelijkertijd met het bestaan van lange wachtlijsten bij de oogartsen, collega 
oogartsen werkloos kunnen zijn. 

9 'Ik wilde hier best veel leren, maar ik ben geen dom sponsje.' 
hoesje 

10 'Hoewel het anders schijnt, is eenvoud de grondslag van het universum.' 
Confucius 
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