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Erratum. . 
Opp pagina 118, aan het einde van de eerste alinea, is een gedeelte van de tekst niet afgedrukt. De 
correctee tekst is: 

Dee eerste onderzoeken naar behandeling van malaria werden spoedig aangevuld met 
veldonderzoekenn naar malariabestrijding en dit leidde weer tot onderzoek naar ondervoeding, 
intestinalee worminfecties, bloedarmoede en andere gezondheidsproblemen van de kwetsbare 
ethnischee minderheidsgroeperingen in Binh Thuan. 

HoofdstukHoofdstuk 1, de inleiding, beschrijft de ziektelast van malaria en andere ziekten onder 
dee bevolking van de landelijke en afgelegen gebieden van Vietnam. Aan het einde van de 
tachtigerr jaren, begin negentiger jaren van de vorige eeuw was malaria een groot probleem 
voorr de volksgezondheid in Vietnam. Er was een toename van de incidentie, complicaties en 
sterfte,, evenals van het aantal lokale uitbraken. In die tijd behoorde Binh Thuan tot de meest 
endemischee provincies van Vietnam. 

Dee onderzoeksgroep was 




