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1. Het gebrek aan onderzoek naar haemoglobinopathieën vanuit
de Nederlandse wetenschappelijke wereld heeft er toe bijge-
dragen dat de kennis omtrent dit ziektebeeld ondergesneeuwd
is gebleven voor de in de tropen werkzame Surinaamse weten-
schappers.

2. Onvoldoende kennis omtrent in Suriname voorkomende hae-
moglobinopathieën leidt tot verkeerde therapieën voor matige
en ernstige anaemie-patienten met een haemoglobinopathie.

3. Het aantal van vijftig- tot zeventigduizend Surinamers met een
haemoglobinopathie maakt het zeer wenselijk om prenatale
screening verplicht te stellen.

4. Genetic counseling aan de Surinaamse samenleving zal leiden
tot het terugdringen van het aantal homozygote haemoglobino-
pathie patiënten.

5. Het bestuderen van haemoglobine-gen interacties kan leiden
tot oplossingsmodellen van de genetische expressie van hae-
moglobinegenen.

6. Het spectrum van HbS haplotype bevestigt dat de Surinaamse
slaven afkomstig zijn van het westelijk gedeelte van het Afri-
kaanse continent.



7. Door voormalige Duitse overheersers werd de ziekte, waarbij
men zich superieur acht aan mensen van een ander ras of met
een andere huidskleur, als een genetische variant beschouwd.
Met behulp van de Polymerase Chain Reaction techniek zou bij
deze patiënten naar alle waarschijnlijkheid het 'waanzin-gen'
opgespoord kunnen worden.

8. Indien in een samenleving de economische ontwikkeling niet in
synergie met de geestelijke ontwikkeling plaats vindt, zal de
natuurwetmatigheid, geformuleerd als de 'wet van behoud van
ellende'zich krachtig manifesteren.

9. Met name in een multi-raciale samenleving verdient het gebruik
van de termen "referentie-interval" en "referentiewaarden" de
voorkeur boven de aanduiding 'normaalgebied en normale
waarden', omdat in eerstgenoemde termen duidelijk tot uiting
komt dat men een voor een bepaalde patient gevonden waar-
de vergelijkt met een eerder omschreven en vastgesteld inter-
val.

10. Het profylactisch toedienen van penicilline aan patiënten met
sikkelcel-anaemie vanaf de vierde levensmaand zal er toe
bijdragen dat hun levensverwachting verhoogd wordt.

11. Het gebruik van urineteststrips met testvelden voor erythrocy-
ten, leucocyten, eiwit en nitriet levert een sterke reductie op
van de werkbelasting welke gepaard gaat met het microsco-
pisch sedimentonderzoek bij routinematige screening van urine,
en verdient derhalve bevorderd te worden.



12. De groei van de Surinaamse economie zal in sterke mate
afhangen van de bereidheid van beleidsmakers om af te
rekenen met corruptieve praktijken.

13. Het voorschrijven van ijzerpraeparaten aan Surinaamse patiën-
ten met een laag haemoglobinegehalte dient vanuit genetisch
oogpunt met de nodige voorzichtigheid te geschieden.

14. Het aanvraagpatroon voor laboratoriumonderzoek van sommi-
ge artsen vertoont gelijkenis met het invullen van een totofor-
mulier.
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