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Samenvatting

Een patiënt met diabetische nierziekte heeft een verhoogd risico op het 
ontwikkelen van cardiovasculaire en renale complicaties. Deze complicaties 
gaan gepaard met een substantiële vermindering in de kwaliteit van leven en 
ook een sterk verminderde levensverwachting. De huidige behandeling van 
diabetische nierziekte bestaat uit het voorschrijven van renine-angiotensine-
aldosteron systeem (RAAS) remmers. Deze geneesmiddelen hebben laten 
zien dat ze albuminurie verlagen en ook de achteruitgang van de nierfunctie 
vertragen. Recentelijk zijn ook de natrium-glucose co-transporter 2 remmers  
een welkome toevoeging aan het therapeutische armamentarium. Ondanks 
het feit dat zowel de renine-angiotensine-aldosteron systeem remmers en 
de natrium-glucose co-transporter 2 remmers de diagnose van patiënten 
met diabetische nierziekte hebben verbeterd, blijft het overgebleven 
risico op cardiovasculaire en renale complicaties hoog. Dit benadrukt de 
noodzaak om nieuwe behandelingsstrategieën te blijven ontwikkelen, die 
zich richten op de vertraging van het verlies van nierfunctie. De ontwikkeling 
van geneesmiddelen in dit therapeutisch vakgebied is echter niet erg 
succesvol geweest, wat gedeeltelijk toegewezen kan worden aan inadequate 
dosisselectie en de hoge variabiliteit tussen patiënten in response. Hoge 
variabiliteit in response tussen patiënten beïnvloed ook de behandeling 
in de klinische praktijk. Behandelend artsen vertalen resultaten van grote 
klinische studies naar een individuele patiënt, maar zowel behandelrichtlijnen 
als klinische studies houden geen rekening met variabiliteit tussen patiënten. 
Dit kan onwenselijke gevolgen hebben voor de optimale individuele 
behandeling. 

Doel van het proefschrift
Het doel van dit proefschrift is om een beter inzicht te krijgen van de 
variabiliteit in response tussen patiënten voor geneesmiddelen die gebruikt 
worden of ontwikkeld worden voor de behandeling van diabetische 
nierziekte. Dit doen we door de relatie tussen dosering, blootstelling aan 
het geneesmiddel en het effect te kwantificeren. Het kwantificeren van 
deze relatie geeft ons de mogelijkheid om factoren te identificeren die 
geneesmiddel response kunnen verklaren. Tevens geeft dit de mogelijkheid 
om inzicht te krijgen of veranderingen in de dosering zullen leiden tot een 
verbeterd geneesmiddel effect.

In hoofdstuk 2, focussen we ons op de fase 3 AleCardio studie, waarin 
de effectiviteit en veiligheid van de peroxisoom proliferator geactiveerde 
receptor- α/γ agonist, aleglitazar, werd onderzocht in patiënten met type 
2 diabetes en een recentelijk doorgemaakt acuut coronair syndroom. De 
studie werd echter vroegtijdig gestaakt bij uitblijven van effect en een 
verhoogde incidentie van hartfalen en gastro-intestinale bijwerkingen in 
patiënten die behandeld werden met aleglitazar. De dosering van aleglitazar 
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was gebaseerd op de resultaten van fase 2 studies in patiënten met type 
2 diabetes. Deze studies toonden positieve effecten op verschillende 
glycaemische risico markers en een verbetering van het lipide profiel, zoals 
de concentratie triglyceriden en LDL-cholesterol.1,2 De effecten geobserveerd 
in de AleCardio studie konden echter niet worden verklaard. In dit proefschrift 
hebben we kunnen achterhalen dat clopidogrel, een geneesmiddel dat 
vaak wordt gebruikt in de behandeling van een acuut coronair syndroom, de 
afbraak van aleglitazar in het lichaam remt (potentieel gemedieerd door het 
Cytochroom P450 2C8 enzym).  Als gevolg hiervan was de blootstelling aan 
aleglitazar in het plasma in een aanzienlijk aantal patiënten in de AleCardio 
studie hoger dan verwacht. Tevens vertoonden patiënten die gelijktijdig 
behandeld werden met clopidogrel ook grotere effecten op risico maten voor 
effectiviteit en veiligheid. Dit toont aan dat een farmacokinetische interactie 
tussen clopidogrel en aleglitazar de uitkomst van de studie significant 
beïnvloed kan hebben. Deze bevinden hebben belangrijke implicaties voor 
toekomstige studies. Zoals hierboven beschreven werd de dosering van 
aleglitazar bepaald in fase 2 studies in patiënten met type 2 diabetes. Echter, 
werd de fase 3 studie uitgevoerd in patiënten met type 2 diabetes en een 
recentelijk doorgemaakt acuut coronair syndroom. Het blijft onduidelijk of 
een lagere dosering zou hebben geleid tot een betere uitkomst van de 
AleCardio studie, maar onze bevindingen tonen aan dat fase 2 studies, die als 
doel hebben een dosering te bepalen voor fase 3 studies en de uiteindelijke 
klinische praktijk, uitgevoerd moeten worden in een zelfde patiënten 
populatie. Dit is helaas echter nog steeds niet de realiteit. 

Het bepalen van de dosering van aleglitazar focuste zich op zowel 
glycaemische als niet-glycaemische risico markers. Echter, het bepalen van 
de dosering van een nieuwer medicijn, dapagliflozine, focuste zich alleen 
op de glycaemische risico markers. In tegenstelling tot aleglitazar, kon voor 
dapagliflozine wel effectiviteit en veiligheid worden aangetoond op zowel 
controle van de bloedsuikerspiegel en bescherming van cardiovasculaire 
en nier-gerelateerde complicaties.3,4 Ook konden positieve effecten 
op verschillende risico markers voor hart- en vaatziekte en diabetische 
nierziekte, zoals op de systolische bloeddruk, lichaamsgewicht, hematocriet 
en albuminurie, worden aangetoond.5,6 In hoofdstuk 3 onderzochten we 
of de relatie tussen dosering, blootstelling aan dapagliflozine en het effect 
tussen verschillende renale en cardiovasculare risicomarkers gelijk was aan 
die van de glycaemische risico markers. Het onderzoek toonde aan dat 
een hogere dosering dan de huidige geregistreerde 10 mg dosering, extra 
voordelen zou kunnen opleveren ten opzichte van de systolische bloeddruk 
en albuminurie. Een hogere dosering kan echter leiden tot meer bijwerkingen 
en dus moeten de voordelen van een hogere dosering worden afgewogen 
ten opzichte van de nadelen. Wij hebben de kans op het ontwikkelen van 
één van de meest voorkomende bijwerkingen, genitale infecties, bekeken 
en aangetoond dat de kans op het ontwikkelen van deze bijwerking niet was 
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verhoogd bij hogere doseringen. Dit toont aan dat hogere doseringen van 
dapagliflozine meer bescherming op cardiovasculaire en nier uitkomsten kan 
leveren en daarnaast ook nog veilig zouden kunnen zijn. Deze studie toont 
ook aan dat de optimale glycaemische dosering niet altijd de meest optimale 
dosering is voor bescherming op cardiovasculaire en nier-gerelateerde 
complicaties. Verschillende grote fase 3 studies onderzoeken de effectiviteit 
en veiligheid van dapagliflozine in andere patiënten populaties dan type 2 
diabetes, inclusief patiënten zonder diabetes. Aangezien de dosering die 
gebruikt wordt in deze studies gebaseerd is op de effecten in glycaemische 
risicomaten roept de uitkomst van onze studie vragen op bij de geschiktheid 
van deze dosering voor andere doeleinden. Idealiter zullen nieuwe fase 2 
onderzoeken gestart moeten worden met als doel de optimale dosering van 
dapagliflozine te bepalen voor cardiovasculaire en nierbescherming, specifiek 
in patiënten zonder diabetes. 

In hoofdstuk 4 en 5, hebben we onderzocht of de plasma blootstelling 
aan dapagliflozine gebruikt kan worden om variabiliteit tussen patiënten te 
verklaren. Hiervoor hebben we de resultaten van twee gerandomiseerde, 
placebo-gecontroleerde, cross-over studies in patiënten met diabetische 
nierziekte (IMPROVE studie) of niet-diabetische nierziekte (DIAMOND studie) 
gebruikt.7, 8 Door de cross-over studieopzet van beide studies konden we 
bekijken of het verschil tussen patiënten in individuele geneesmiddeleffecten 
verklaard konden worden door de plasma blootstelling aan dapagliflozine. 
In zowel patiënten met diabetische nierziekte als in patiënten met niet-
diabetische nierziekte, vertaalde een hoge blootstelling aan dapagliflozine 
zich tot grotere geneesmiddeleffecten in renale risico markers. Voorbeelden 
hierbij zijn geneesmiddeleffecten op lichaamsgewicht, albuminurie en 
systolische bloeddruk. In hoofdstuk 5, konden we ook laten zien dat de 
verschillen tussen patiënten in blootstelling aan dapagliflozine in patiënten 
met niet-diabetische nierziekte voornamelijk verklaard kunnen worden door 
de verschillen in nierfunctie tussen patiënten. Deze resultaten geven aan dat 
patiënten met een slechte nierfunctie een hogere blootstelling in het plasma 
aan dapagliflozine hebben ten opzichte van patiënten met een normale 
nierfunctie na toedienen van eenzelfde dosering. Deze data suggereren dat 
patiënten met een verminderde nierfunctie die 10 mg dapagliflozine gebruiken 
meer kans hebben op een hoge blootstelling aan dapagliflozine en als gevolg 
daarvan ook een adequatere bescherming op cardiovasculaire en renale 
complicaties dan patiënten met een gezonde nierfunctie.

Studies hebben aangetoond dat verschillende geneesmiddelen in de 
behandeling van diabetes in staat zijn om additionele cardiovasculaire 
bescherming te geven onafhankelijk van de verbetering in glycaemische 
risicomaten. In voorgaande hoofdstukken vonden we dat de relatie tussen 
dosering, blootstelling en effect kan verschillen tussen risico markers. Deze 
bevinding geeft aan dat de bepaling van een dosering van geneesmiddelen, 
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die ontwikkeld worden voor de behandeling van type 2 diabetes, zich niet 
alleen moeten focussen op positieve effecten in glycaemische risico markers. 
Niet glycaemische, zogenoemde “off-target”, geneesmiddel effecten moeten 
ook meegenomen worden in de bepaling van een optimale dosering. Het is 
echter niet bekend in welke hoedanigheid off-target geneesmiddeleffecten 
worden meegenomen in de bepaling van een optimale dosering van 
nieuwe anti-diabetische geneesmiddelen. Daarom hebben we in hoofdstuk 
6 onderzocht welke risico maten gebruikt worden om een dosering te 
onderbouwen bij de regulatoire instanties. In deze studie vonden we 
dat de primaire studies die gebruikt worden voor de onderbouwing van 
de dosering zowel glycaemische als off-target geneesmiddel effecten 
rapporteren. De onderbouwing is echter volledig gebaseerd op de 
glycaemische geneesmiddeleffecten. Na visualisatie van de relatie tussen 
bloostelling en geneesmiddeleffect zien we, net als in hoofdstuk 3, dat 
de off-target geneesmiddeleffecten niet altijd eenzelfde relatie vertonen 
met de glycaemische geneesmiddeleffecten. De bepaling van de optimale 
dosering kan dus verbeterd worden door meerdere geneesmiddeleffecten te 
integreren in het selectieproces van een dosering. 

Bovenstaande lessen van hoofdstuk 3 tot en met 6 zijn toegepast in het 
klinische ontwikkelingsprogramma van de endotheline receptor antagonist 
atrasentan. Het is aangetoond dat endotheline receptor antagonisten 
albuminurie verlagen in meerdere korte-termijn studies. Gebaseerd op deze 
studies worden deze geneesmiddelen een veelbelovende therapie geacht 
voor de behandeling van diabetische nierziekte. Atrasentan, een endotheline 
receptor antagonist toegediend in relatief lage doseringen van 0.75 en 
1.25 mg, liet een albuminurie verlaging zien in patiënten met diabetische 
nefropathie in de fase 2 RADAR-JAPAN studies. Echter, waren er ook tekenen 
van vochtretentie, namelijk door een acute verhoging van lichaamsgewicht 
en b-type natriuretisch peptide. Als gevolg van de vochtretentie kunnen 
patiënten die behandeld worden met atrasentan ook een verhoogd risico 
ondervinden op het ontwikkelen van hartfalen. Voorgaande analyses 
hebben echter aangetoond dat de positieve effecten op albuminurie en de 
negatieve effecten van vochtophoping niet aan elkaar gerelateerd waren. Dit 
creëerde de mogelijkheid om de dosering van atrasentan te optimaliseren 
gebaseerd op een ideale balans tussen positieve effecten en negatieve 
effecten. Daarom hebben we in hoofdstuk 7 onderzocht wat de relatie is 
tussen bloostelling aan atrasentan en geneesmiddeleffecten op albuminurie, 
als marker voor nierbescherming, en lichaamsgewicht verhoging, als marker 
voor vochtretentie. Op deze manier konden we een optimale dosering voor 
atrasentan selecteren gebaseerd op maximale nierbescherming en minimale 
vochtretentie. Onze analyse liet zien dat de blootstelling aan atrasentan 
significant gerelateerd was aan de effecten op zowel albuminurie als 
lichaamsgewicht. Verder liet onze analyse zien dat de ideale blootstelling aan 
atrasentan verkregen wordt bij een dosering van 0.75 mg atrasentan. 

A



198

De effectiviteit en veiligheid van de 0.75 mg dosering werd verder onderzocht 
in de fase 3 SONAR studie. In deze studie is een zogenoemde enrichment 
periode geïmplementeerd. In deze periode, voorafgaand aan de dubbelblinde 
periode, werden alle mensen behandeld met atrasentan. Het doel was 
om mensen die een goede kans hadden om te reageren op atrasentan te 
selecteren en mensen die een verhoogde kans hadden op vochtretentie 
te excluderen van de studie. In hoofdstuk 8, hebben we onderzocht of 
de individuele atrasentan blootstelling variabiliteit tussen patiënten in 
geneesmiddeleffecten kon verklaren. Ondanks dat alle patiënten behandeld 
werden met dezelfde dosering van 0.75 mg atrasentan vonden we een grote 
variabiliteit in de blootstelling van atrasentan in het plasma. Ook vonden 
we dat deze verschillen tussen patiënten in blootstelling ook een deel van 
de variabiliteit tussen patiënten in geneesmiddeleffecten op markers voor 
effectiviteit (albuminurie) en veiligheid (b-type natriuretisch peptide) kon 
verklaren, onafhankelijk van verschillende andere patiënten karakteristieken. 
Ook konden verschillende patiënten karakteristieken variabiliteit tussen 
patiënten in geneesmiddeleffecten verklaren. Dit suggereert dat de dosering 
van atrasentan geïndividualiseerd kan worden op basis van verschillende 
patiëntkarakteristieken, wat de huidige balans tussen voordelen en risico’s 
met het gebruik van atrasentan kan verbeteren.  

Belangrijke aannames in de bepaling van de atrasentan dosering waren 
dat de blootstelling aan atrasentan vergelijkbaar zou zijn in de fase 2 en 3 
studies en dat de gebruikte surrogaat markers voor effectiviteit en veiligheid 
ook adequaat waren om lange termijn effecten van de behandeling met 
atrasentan te kunnen voorspellen. Daarom hebben we in hoofdstuk 9 
onderzocht of de blootstelling  aan atrasentan in de SONAR trial vergelijkbaar 
was met eerdere fase 2 studies. Ook onderzochten we of de blootstelling 
aan atrasentan geassocieerd was met lange termijn effecten voor hartfalen 
en nierfalen. De analyse toonde aan dat de blootstelling aan atrasentan 
tussen de fase 2 en 3 studies vergelijkbaar was. Ook was de bloostelling aan 
atrasentan, net als verschillende patiënt karakteristieken, geassocieerd met 
lange termijn effecten voor hartfalen en nierfalen. Echter, bij de gemiddelde 
geobserveerde blootstelling aan atrasentan gedurende de SONAR studie 
levert atrasentan meer nierbescherming op dan het risico op hartfalen. Deze 
bevinding toont aan dat de geselecteerde 0.75 mg dosering van atrasentan 
adequaat is. De resultaten van hoofdstuk 7 tot en met 9 tonen aan dat, 
door bevestiging van de aannames rondom de relatie tussen dosering, 
blootstelling en geneesmiddeleffect, atrasentan een goed voorbeeld is van 
een succesvolle transitie van resultaten in fase 2 naar fase 3 studies. 
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Toekomstperspectieven

De relatie tussen dosering, blootstelling en geneesmiddeleffecten van 
nieuwe geneesmiddelen wordt vaak bepaald in vroege proof-of-concept 
studies. Geneesmiddelen die een geneesmiddeleffect laten zien en 
verdraagbaar zijn worden verder onderzocht. Voor de start van grote studies 
die de lange termijn effecten van het geneesmiddel onderzoeken worden 
verschillende factoren die mogelijk de relatie tussen dosering, blootstelling 
en geneesmiddeleffect kunnen beïnvloeden onderzocht. Voorbeelden 
zijn de invloed van andere geneesmiddelen, patiënten met verminderde 
lever- of nierfunctie, etc. Indien nodig wordt de dosering aangepast. Deze 
aanpassing in de dosering is met name gebaseerd op het aantonen van een 
vergelijkbare blootstelling. In dit proefschrift hebben we echter laten zien 
dat belangrijke factoren (zoals de ernst van de aandoening of het gebruik 
van andere medicijnen), die de relatie tussen dosering, blootstelling en 
geneesmiddel effect beïnvloeden, gemist kunnen worden. Dit beïnvloed 
de kans van een geneesmiddel om uiteindelijk op de markt te komen en 
tevens ook de kosten die gepaard gaan met geneesmiddelontwikkeling. 
Het is daarom aan te raden om de relatie tussen dosering, blootstelling 
en geneesmiddeleffect ook in lange termijn studies te onderzoeken. Dit 
kan bijvoorbeeld door een enrichment periode te implementeren in de 
lange termijn studie. Deze periode heeft dan als doel om te bekijken of de 
blootstelling aan het geneesmiddel binnen de geanticipeerde limieten ligt. 
Een andere mogelijkheid, zoals ook beschreven in hoofdstuk 6 voor het 
geneesmiddel dulaglutide, kan zijn het includeren van een dosisselectie 
fase en een bevestigende fase in dezelfde studie. In de dosisselectie 
fase werden eerst patiënten gerandomiseerd tot verschillende groepen, 
elk met een andere dosering van dulaglutide. Vervolgens werd met een 
voorgeprogrammeerd Bayesiaans algoritme de dosering bepaald gebaseerd 
op verschillende markers om op deze manier de optimale dosering te 

Lessen van dit proefschrift:

• De relatie tussen dosering, bloostelling en geneesmiddeleffecten 
kan beïnvloed worden door verschillende factoren, zoals patiënt-
karakteristieken of gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen. 
• De relatie tussen dosering, bloostelling en geneesmiddeleffecten kan 
verschillen tussen verschillende risico markers. 
• De relatie tussen dosering, bloostelling en geneesmiddeleffecten kan 
verschillen tussen patienten. 
• De dosering van anti-diabetische geneesmiddelen wordt met name 
gebaseerd op glycaemische geneesmiddeleffecten.  

A
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bepalen. De geselecteerde doseringen werden dan in dezelfde studie verder 
onderzocht door patiënten opnieuw in te delen in verschillende groepen. 

Bevestiging van de relatie tussen dosering, blootstelling en 
geneesmiddeleffecten is ook belangrijk wanneer het behandeldoel of de 
patiëntenpopulatie anders is dan onderzocht in de eerste vroegtijdige proof-
of-concept studies. Verschillende lange termijn studies onderzoeken op dit 
moment de effectiviteit op cardiovasculaire en nier eindpunten en veiligheid 
van nieuwe anti-diabetisch geneesmiddelen. Echter, al deze studies gebruiken 
een dosering die gebaseerd is op glycaemische controle. Dit is logisch als 
men aanneemt dat glycaemische controle de reden is voor de lange termijn 
geneesmiddeleffecten op cardiovasculaire en nier eindpunten. Echter, voor 
de natrium-glucose co-transporter-2 remmers (en ook de glucagon-achtige 
peptide-1 receptor agonisten) is aangetoond dat de lange termijn effecten 
niet alleen veroorzaakt worden door een verbetering in glycaemische 
risico markers. Dit kan als gevolg hebben dat de optimale dosering voor 
nierbescherming anders is dan de doseringen die nu onderzocht worden. 
Ook zijn in deze studies andere patiëntenpopulatie geïncludeerd, zoals 
bijvoorbeeld patiënten met niet-diabetische nierziekte. De effecten op 
glycaemische risico markers is voor deze populatie minder relevant dan de 
effecten op nier en cardiovasculaire risico markers. Deze studies lopen nog, 
maar, onafhankelijk van de uitkomst, zal niet bekend worden of een andere 
dosering, gebaseerd op een meer geschikte risico marker, zal resulteren 
in een betere balans tussen de voordelen en nadelen van de onderzochte 
geneesmiddelen. Ook is de pathofysiologie van ziekten complex, waardoor 
ziekten beïnvloed kunnen worden via verschillende mechanismen. 
De relatie tussen dosering, blootstelling en geneesmiddeleffect is 
vaak alleen gekarakteriseerd voor één geneesmiddeleffect. Off-target 
geneesmiddeleffecten kunnen lange termijnuitkomsten echter net zoveel, 
zo niet meer, beïnvloeden dan de on-target geneesmiddeleffecten. Daarom 
moeten we ons in de toekomst focussen op het ontwikkelen van zogenaamde 
ziekte progressie modellen, die de complexiteit van een ziektebeeld beter in 
kaart kan brengen. Ook kan in dit soort modellen rekening gehouden worden 
met de invloed van geneesmiddeleffecten op meerdere risico markers voor 
de lange termijns uitkomst. 

De relatie tussen dosering, blootstelling en geneesmiddeleffect is vaak 
gebaseerd op de gemiddelde populatie. Echter, in dit proefschrift, 
hebben we geobserveerd dat de relatie tussen dosering, blootstelling en 
geneesmiddeleffecten kan verschillen tussen patiënten. Vandaar dat na 
toediening van dezelfde dosering, sommige patiënten een goede response 
vertonen terwijl andere patiënten helemaal geen response vertonen. Het 
verhogen van de dosering, en dus de blootstelling aan het geneesmiddel, 
kan potentieel de kans op een adequate geneesmiddel response verhogen. 
Aan de andere kant moet echter rekening worden gehouden met het feit dat 
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sommige patiënten al een maximaal geneesmiddeleffect bereikt hebben. 
Verdere verhoging van de dosering zal dan niet leiden tot een additioneel 
effect, maar mogelijk wel tot meer bijwerkingen of een verergering 
hiervan. Deze patiënten zullen zich voordoen in de klinische praktijk als 
therapieresistent. Het kwantificeren van de relatie tussen dosis, blootstelling 
en geneesmiddeleffect op individueel niveau, gebruikmakend van populatie 
farmacokinetiek en farmacodynamiek modellen, heeft het voordeel dat 
factoren, die verschillen in blootstelling en geneesmiddeleffect tussen 
patiënten kunnen verklaren, worden geïdentificeerd. Vervolgens kunnen 
deze modellen ook gebruikt worden om te voorspellen of een aanpassing 
in de dosering ook zal resulteren in additionele geneesmiddeleffecten. Ook 
kunnen op deze manier patiënten eerder stoppen met een bepaalde therapie 
als deze patiënten meer bijwerkingen ondervinden dan voordelen. Op deze 
manier kan de kans op individueel succes verhoogd worden. 

Samenvattend, dit proefschrift heeft aangetoond dat het belangrijk is 
om de relatie tussen dosering, blootstelling en geneesmiddeleffecten 
te kwantificeren voor geneesmiddelen in de behandeling van patiënten 
met type 2 diabetes en chronische nierziekte. Dit heeft zowel voor 
geneesmiddelontwikkeling als behandeling van patiënten in de klinische 
praktijk belangrijke gevolgen. Met name voor behandeling van patiënten 
in de klinische praktijk kan, gebaseerd op de relatie tussen dosering, 
blootstelling en geneesmiddeleffect, individuele therapie response worden 
voorspelt gebaseerd op factoren die variabiliteit tussen patiënten in zowel 
blootstelling als geneesmiddeleffect kunnen verklaren. Zoals bijvoorbeeld 
met patiëntkarakteristieken als lichaamsgewicht of nierfunctie. Hierdoor kan 
voordat een behandeling gestart wordt al een voorspelling worden gedaan 
voor de individuele optimale dosering en kan ook in de onderhoudsfase 
van een behandeling de dosering efficiënt worden bijgesteld. Bijvoorbeeld, 
patiënten waarin onvoldoende geneesmiddeleffect wordt verwacht kunnen 
dan gestart worden op een hogere dosering. Ook het effect van factoren, 
die de relatie tussen dosering, blootstelling en geneesmiddeleffect 
beïnvloeden na start van de therapie kan vooraf beter worden ingeschat. 
Zoals bijvoorbeeld wanneer een nieuw medicijn gelijktijdig wordt gestart. 
Een dosering kan dan vroegtijdig, voor het optreden van bijwerkingen, 
worden aangepast. Op deze manier kan het karakteriseren van de relatie 
tussen dosering, blootstelling en geneesmiddeleffecten door populatie 
farmacokinetiek en farmacodynamiek modellen personalised medicine 
bevorderen. 
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Dankwoord

Tijdens mijn studie Farmacie kreeg ik een interesse voor klinisch onderzoek, 
die zich met name heeft ontwikkeld tijdens mijn onderzoeksstages aan 
het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
en the Queen's Medical Research Institute / University of Edinburgh. 
Mede hierdoor ben ik geïnteresseerd geraakt in het doorlopen van een 
promotietraject en het ontwikkelen van een carrière binnen de academische 
wereld. De mogelijkheid hiertoe vond ik bij het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen en de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen.  

Mijn promotietraject, inclusief dit proefschrift, was echter nooit tot stand 
gekomen zonder bijdrage, hulp, steun en vertrouwen van een aantal mensen 
die ik hieronder graag wil bedanken. 

Prof. dr. H.J. Lambers Heerspink, Beste Hiddo, ik heb ontzettend veel van je 
geleerd en heb veel bewondering voor alles wat je hebt bereikt in je carrière. 
Een van de grootste uitdagingen van mijn PhD was de balans vinden tussen 
werk en onderzoek, maar als ik zie wat jij allemaal naast onderzoek doet, dan 
vallen er bij mij nog wel wat efficiëntie slagen te maken. Ik hoop dat je met 
jouw enthousiasme voor onderzoek nog vele toekomstige onderzoekers kunt 
motiveren. Je hebt mij gestimuleerd om nog meer uit mezelf te halen en de lat 
hoger te blijven leggen. 

Prof. dr. P.G.M. Mol, Beste Peter, ik vind het erg prettig om met je samen te 
werken, zowel op academisch vlak en in de rol van regulator. Ik heb genoten 
van onze wetenschappelijke discussies (die meestal resulteerden in het feit 
dat ik je kamer moest verlaten). Het is je helaas (nog) niet echt gelukt om mij 
vaker een stropdas te laten dragen. In tegenstelling, ik betrap jou ook steeds 
vaker zonder stropdas. Ik beloof dat ik tijdens je oratie wel een keer een 
stropdas zal dragen en misschien kunnen we het dan ook nog een keertje 
hebben over die “Real World Evidence”!  

Dr. J. Stevens, Beste Jasper, ik weet zeker dat ik zonder jouw enthousiasme 
nooit een passie voor “pharmacometrics” zou hebben ontwikkeld. Ik heb 
veel gehad aan onze weekly meetings (of eigenlijk meerdere meetings in 
de week als je de vrijdagmiddag en de koffiepauzes meetelt), zowel op 
onderzoeksgebied als daarbuiten. Ik hoop dat je altijd doorgaat met het 
stellen van kritische vragen, die hebben mijn proefschrift zeker een stuk beter 
gemaakt. Bedankt dat ik altijd je kamer mocht binnenstormen en ik weet zeker 
dat we elkaar nog veel zullen zien in de toekomst. 

Mijn collega’s bij het CBG. Beste Trudy, ik wil je van harte bedanken voor alle 
kansen die je mij hebt gegeven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 
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maar ook voor de vrijheid die je mij gegeven hebt om mijn promotietraject 
te kunnen voltooien. Collega’s van FTK, bedankt voor de leerzame 
samenwerking tijdens procedures en het afdelingsoverleg, maar ook voor 
alle gezellige afdelingsuitjes en borrels naast het werk. Collega’s van PK: 
Abby, Carolien, Esther, Fabian, Irene, Ismail, Jan, Karolina, Nadja, Marc, 
Margje, Michiel, Pieter, Rosana, bedankt voor de prettige werksfeer. Jullie zijn 
fantastische sparringpartners en ik heb van ieder van jullie ontzettend veel 
geleerd. Ik geniet van de dagen op het GvR (en met name de koffiepauzes 
met koekjes) en van alle sociale activiteiten daarbuiten. Hopelijk kunnen 
we snel weer een activiteit plannen! CBG collega’s in Groningen, Esther, 
Viktoriia, Margje, Taco, Peter, Patrick, Frank, Marjon, Hans en Pieter. Bedankt 
voor de gezelligheid op “de CBG kamer”, de treinreizen, de etentjes en de 
lokale expedities (o.a. naar de lokale Tour de France van Surhuisterveen). 
Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik me meteen thuis voelde in Groningen. 
Ook wil ik graag alle andere collega’s op het CBG bedanken die ervoor 
gezorgd hebben dat ik zo van mijn werk als farmacokinetisch beoordelaar kan 
genieten. 

Alle collega’s van de Klinische Farmacie en Farmacologie en met name 
mijn directe collega’s op de gang: Bettine, Claire, Derbew, Grigory, Jasper, 
Job, Kirsten, Lysbeth, Maartje, Marjolein, Martina, Michelle, Misghina, 
Monika, Nienke, Petra, Sajad, Sergei, Sieta, Sjoukje, Skander, Sok Cin, 
Sonia, Sophie, Stijn, Sunil, Taha en Tanja, bedankt voor de fijne tijd die ik 
met jullie heb gehad. Ook jullie hebben ervoor gezorgd dat ik mij thuis voel 
in Groningen. Mede door de gezellig lunches, vrijmibo’s en alle andere 
uitstapjes (de sportieve en minder sportieve uitstapjes. Ik vind nog steeds 
dat we moeten overwegen om deel te nemen aan het Noord Nederlands 
Kampioenschap Curling.), sushi-dates, Spaanse lessen, Oud & Nieuw feestjes, 
Italiaanse kooklessen, Wie-is-de-Mol?-avonden, kaaslunches, PhD-Days, 
Sinterklaasavondjes, en natuurlijk de gebakjes. 

De leescommissie, bestaande uit Prof. A de Boer, Prof. T. van Gelder, Prof. 
M.M.R.F. Struys, ik wil jullie bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn 
proefschrift. 

I would like to express my gratitude to all the co-authors that have made a 
significant contribution to the studies in this thesis. 

Mijn paranimfen, Esther en Marjolein, bedankt voor al jullie hulp. Esther, als 
geen ander weet jij hoe het is om een PhD aan de KFF te combineren met het 
beoordelen van procedures bij het CBG. Ik heb genoten van je kookkunsten, 
de treinreisjes en de uitgebreide discussies over van alles en nog wat! 
Marjolein, toen ik aan mijn promotietraject begon, had ik niet verwacht zo’n 
goede vriendin en toekomstig business-partner aan een promotie over te 
houden. Be-dankt voor de koffiepauzes, de “hackpogingen” op het Pentagon 
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terwijl Rob op de bank aan het mijmeren was over modellen, de lekkere 
etentjes, de mooie verhalen en de wijze raad. 

Vrienden en familie, bedankt voor alle steun, maar vooral ook het zorgen 
voor de ontspanning en afleiding tijdens mijn PhD! Beste Mitch, bedankt voor 
het controleren van de spelling!

Beste Bart en Arjen, ik weet dat jullie het geweldig vinden dat ik ben gaan 
promoveren. Dank voor de morele support en weet dat ik trots ben op wat 
jullie allemaal bereikt hebben. Ik hoop dat onze vriendschap altijd zo hecht zal 
blijven. Bart, bedankt voor alle hulp met het ontwerp voor de omslag van dit 
boekje!

Lieve Pap en Mam, ik weet dat jullie altijd trots op me zullen zijn en voor dat 
gevoel wil ik jullie bedanken. Dit maakt dat ik beslissingen durf te nemen, 
ondanks dat deze waarschijnlijk niet altijd de juiste zullen zijn. Beste Pap, 
ik vind het fijn dat ik je nog een inkijkje heb kunnen geven in mijn huidige 
carrière. Ik heb helaas nog niks kunnen doen aan die vieze drankjes, maar 
dit staat nog op mijn to-do lijstje. Beste Mam, de afgelopen jaren zijn niet 
altijd makkelijk geweest. Ik heb altijd van je geleerd dat ik mijn dromen moest 
najagen. Ik ben daarom nog trotser dat ik je nu hetzelfde zie doen en vind het 
geweldig om een Picasso van jou aan de muur te hebben hangen. 

Lieve Willie, ik heb je aan het begin van mijn promotietraject leren kennen 
toen ik net vanuit Utrecht naar Groningen ging verhuizen. De grote afstand 
tussen Groningen en Utrecht is gelukkig nooit een probleem geweest en 
inmiddels zijn we heel wat avonturen verder! Bedankt voor alle steun en 
hulp de afgelopen jaren, want met jouw creatieve invloed heb ook jij een 
flinke bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Ik hoop dat we samen nog vele 
avonturen mogen meemaken!
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