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1. Voor de evaluatie van sero-immunologische testen voor Lyme borreliose is dc vcrscheidenheid en hct aantal
sera in de controle groep bestaande uit niet-Lyme patienten even belangrijk als hct aantal gctcstc sera van
klinisch goed gedetiniecrde Lyme patienten.

2. Het belang van een klinische voorsclcctic door de arts van sera voor hct testen op Lyme borreliose wordt
kennelijk onderschat aangczicn dc hiervoor gchantccrdc criteria nooit in publicaties worden vermeld.

3. Het gebruik van de Western blot als bevestigingstest van een positicve enzymc-immunotcst voor Lyme
borreliose verhoogt dc specificiteit ten koste van dc sensitivitcit.

4. Uitsluiting van een Epstein-Barr virusinfcctic en ccn cytumcgalovirusinfcctie bij verdenking op vroege Lyme
borreliose is mecr relevant dan dc bevestiging van een positievc cn/ymc-immunotest met een Western blot-
test

5. De dctectie van IgG, in een enzymc-immunotcst met gczuivcrd flagcllinc als antigcen is veclbclovcnd bij dc
ontwikkcling van ccn enkele test geschikt voordc laboratorium conlirmatic van de klinische diagnose bij zowcl
vroege als late Lyme borreliose patienten.

6. Voor het bepalen van hct besmcttingsrisico op Lyme borrcliosc in een gebied is het leiten op unlilichamcn legen
fior/r/ia ^u^c/or/rr/ van hondenscra uit dat gebied informaticver dan sera van mensen.

7. Het gebruik van ccn species onafhankelijkc enzymc-immunotcst in scrocpidcmiologisch ondcrzoek It VOOfil
aangewezen wanneer in ee"n studie het voorkomen van antilichamen legen Ö. />Kr#</«r/irW bij verschillcnde
diersoorten onderzocht wordt.

8. Het houden van honden of andere huisdieren vormt geen risico voor het krijgen van Lyme borreliose.

9. De kans op een Lyme borreliose infectie is omgekeerd evenredig met de hoevcclheid gedragen klcdij.

10. Het is niet aangetoond, dat het serologisch testen van honden met een enzyme-immunotcst, Western blot-test of
immunofluorescentie-test ter ondersteuning van de klinische diagnose Lyme borreliose van enigc waarde is.

11. In kwaliteitsborgingsystemen heeft het begrip kwaliteit een andere betekenis dan goed, het beste of optimaal.
Dit is een misleiding van het publiek.

12. Een ISO- of CE-attest bij een commercieel verkrijgbare serologische test voor Lyme borreliosc geeft de
gebruiker de garantie dat de eventuele siechte prestaties van de betreffende tcstkit in icder geval hcrhaalbaar
zijn.

12. In voedingsmiddelen vormt niet de resistentie van salmonella bacterien het problccm, maar hun
aanwezigheid.

14. Het feit dat in de Angelsaksische literatuur maten als 'ppm' en 'ppb' gebruikt (mögen) worden geeft aan dat
overzee het decimale stelsel onvoldoende beheerst wordt.
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