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behorende bij het proefschrift

CLINICAL PHARMACOLOGY AND  
THERAPEUTIC DRUG MONITORING OF VORICONAZOLE

1. Bij een toename van de mate van inflammatie wordt het metabolisme van  
voriconazol sterker geremd (dit proefschrift).

2. Het effect van inflammatie op het metabolisme van voriconazol verschilt  
per CYP2C19 genotype (dit proefschrift).

3. Door het meten van de primaire metaboliet van voriconazol wordt inzicht  
verkregen in het metabolisme van voriconazol en kan een betere 
geïndividualiseerde behandeling worden toegepast (dit proefschrift).

4. Bij kinderen < 12 jaar heeft inflammatie geen invloed op de voriconazol  
concentratie in het bloed (dit proefschrift).

5. De omzetting van intraveneuze toediening naar orale toediening van voriconazol  
kan veilig worden gedaan (dit proefschrift).

 
6. Een therapeutische range is een richtlijn, het is geen garantie voor succes  

(dit proefschrift).

7. Voor een werkelijk geïndividualiseerde behandeling met voriconazol is alleen  
het uitvoeren van Therapeutic Drug Monitoring niet voldoende (dit proefschrift).

8. Niet voor iedere patiënt die behandeld wordt met voriconazol heeft  
Therapeutic Drug Monitoring een toegevoegde waarde ten opzichte  
van het standaard doseerregime van voriconazol (dit proefschrift).

9. Wat niet kan is nog nooit gebeurd, heb der mar fiducie in (Daniël Lohues).

10. Promotieonderzoek is net een escaperoom: dichte deuren zijn er om geopend  
te worden, het is aan jou om uit te zoeken waar de sleutel ligt.

11. Ware vriendschap is omgekeerd evenredig met een invasieve schimmelinfectie:  
een echte vriend wil je het liefst zo lang mogelijk bij je houden, terwijl je een  
invasieve schimmelinfectie zo snel mogelijk kwijt wilt raken. 

12. Alle onderzoekers die patiënten includeren met een hematologische maligniteit  
zouden stamceldonor moeten worden. 

Anette Veringa (Groningen, 17 april 2019)
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