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Stellingen horend bij het proefschrift

Targeting the ileo-colonic region in 
inflammatory bowel disease

1. Topisch werkzame geneesmiddelen zijn ineffectief wanneer ze niet gericht 
worden op de plaats van de ontsteking (dit proefschrift).

2. Behandeling met een combinatie van twee topisch werkzame 
geneesmiddelen die afzonderlijk bewezen effectief zijn, stelt het 
overstappen naar systemische therapie uit (dit proefschrift).  

3. Alle huidig verkrijgbare orale budesonidepreparaten zijn suboptimaal voor 
de behandeling van ileo-colonisch inflammatoire darmziekten  
(dit proefschrift).

4. Intraveneuze therapie met een sterk anti-inflammatoir geneesmiddel 
dat niet goed over de weefsels distribueert waarmee je lokaal het colon 
probeert te behandelen, is met een kanon schieten op een mug  
(dit proefschrift).

5. Werken met eiwitten is een nachtmerrie, eiwitten verwerken tot gecoate 
tabletten is een hel (dit proefschrift).

6. Er is voldoende bewijs in de literatuur om te veronderstellen dat infliximab 
dat gericht is op het colon, penetreert in de ontstekingshaarden en een 
farmacologisch effect uitoefent (dit proefschrift).

7. Het onderzoeken van de effectieve farmacokinetische-farmacodynamische 
(PKPD)-parameter voor topisch werkzame geneesmiddelen in het 
maagdarmstelsel is complexer dan voor systemische therapieën.

8. Perfectie is de vijand van het goede; goed is goed genoeg.

9. Het ontwikkelen van nieuwe formuleringen en therapieën is geweldig 
werk, maar de hoofdpijn begint bij de technical transfer naar een  
GMP-omgeving.

10. Het benodigde werk voor een klinisch onderzoek en de resulterende 
patiëntveiligheid staat niet in verhouding. 


