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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Griep : prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? / Dick BÐl. - [Utrecht] : De Graaff, [2020]. - 187
pagina's : illustraties ; 22 cm.
Dit is in dubbele zin een actueel waardevol boek. Griep is een jaarlijks in de herfst actueel wordend
fenomeen - en anno 2020 op een heel bijzondere manier actueel door de tegelijk optredende covid-19
(corona virus disease) - met als speciale bijzonderheid dat over het overheidsbeleid inzake vaccinatie de
laatste jaren veel kritische discussie is geweest . Vooral dáárover gaat dit boek, en de auteur (1956, tot voor
enige jaren hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, dat in 1967 door de overheid was opgericht
met als doelstelling het onpartijdig informeren van artsen, apothekers en patiënten over de werking van
geneesmiddelen) is op afstand de meest gezaghebbende deskundige over dit onderwerp. Dit boek zou een
plaats in de toptien verdienen in een lijst voorbeeldboeken voor auteurs van werk over controversiele
wetenschappelijke zaken. Helder, eenvoudig, professioneel-journalistiek, nimmer belerend geschreven,
gebaseerd op zeer ruime, altijd verantwoord gegeven documentatie in de vorm van persoonlijke contacten
met deskundigen, ruim honderd titels van gezaghebbende artikelen ter documentatie, een verklarende
woordenlijst en index.
Recensent: dr. H.S. Verbrugh
Bestelnummer: 2020292803
groet,

NBD Biblion
Afd. Redactie / BU Data
E mi@nbdbiblion.nl
T (079) 344 0156
©copyright Stichting NBD Biblion. Dit is een auteursrechtelijk beschermd product en valt onder de Algemene
Voorwaarden van NBD Biblion.
Huygensstraat 1, 2721 LT Zoetermeer Postbus 7454, 2701 AL Zoetermeer www.nbdbiblion.nl T (079) 3440 344
ABN-AMRO Bank IBAN NL22 ABNA 0416 7127 46 BIC ABNANL2A
Rabobank IBAN NL73 RABO 0155 1964 13 BIC RABONL2U KvK 41150213 BTW NL81/0459462B01

