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1. Oudere patiënten met een ‘intermediate metabolizer’ genotype die behandeld worden met 

venlafaxine hoeven op basis van dit genotype geen lagere startdosering te ontvangen, mits er 

geen interacterende comedicatie gebruikt wordt (dit proefschrift).  

2. Ernstig psychiatrische patiënten die behandeld worden met medicatie welke door het 

leverenzym cytochroom P450 1A2 wordt afgebroken, kunnen beter niet zonder begeleiding 

proberen over te stappen op het gebruik van een e-sigaret (dit proefschrift). 

3. De relatie tussen de plasma en ‘Dried Blood Spot’ concentraties van geneesmiddelen dient altijd 

‘in vivo’ te worden bepaald (dit proefschrift). 

4. Voor het vergelijken van een ‘Dried Blood Spot ‘ methode met de gouden standaard, is een 

gemiddeld vergelijkbare methode niet afdoende voor toepassing in de klinische praktijk (dit 

proefschrift).  

5. Bij economische evaluaties van een farmacogenetische test, wordt vaak geen rekening 

gehouden met de klinische effecten van een vals positieve uitslag, waardoor de 

kosteneffectiviteit van de farmacogenetische test wordt overschat (dit proefschrift).  

6. De geringe kans op kosteneffectiviteit (€50 000 per gewonnen levensjaar in goede gezondheid) 

pleit niet voor een standaard CYP2D6 genotypering voorafgaand aan nortriptyline gebruik, 

zolang de kosten voor genotypering meer dan €40 per test zijn (dit proefschrift). 

7. Door de beperkte voorspellende waarde van een cytochroom P450 2D6 ‘intermediate 

metabolizer’ genotype wordt de kosteneffectiviteit van genotyperen lager wanneer op basis van 

dit genotype doseringen van nortriptyline worden aangepast (dit proefschrift).  

8. Gedurende een promotietraject is het raadzaam om een plan B te hebben.  

9. “We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we are curious 

and curiosity keeps leading us down new paths (Walt Disney).” 


