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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift 

Pharmacokinetics of antifungal drugs in critically ill patients 

1. Ondanks de grote diversiteit aan patiënten op een intensive care kan een 

studiepopulatie bestaande uit intensive care patiënten toch te homogeen zijn. 

(Dit proefschrift) 

2. Een goed kinetiekprogramma zou moeten lijken op een Apple® product: veel 

mogelijkheden, maar door zijn eenvoud intuïtief in gebruik. (Dit proefschrift) 

3. Ergens aan denken is iets anders dan ergens over denken. (Dit proefschrift) 

4. Voor geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door cytochroom P450 

enzymen en die in aanmerking komen voor therapeutic drug monitoring is 

onderzoek naar het effect van inflammatie op geneesmiddelconcentraties aan 

te bevelen. (Dit proefschrift) 

5. Voor voriconazol zou therapeutic drug monitoring een voorwaarde moeten 

zijn voor vergoeding binnen de regeling dure geneesmiddelen. 

6. Promoveren en de behandeling van invasieve schimmelinfecties hebben veel 

overeenkomsten; het resultaat is onzeker, het vereist geduld en 

doorzettingsvermogen en samenwerken is noodzakelijk. 

7. Voor samenwerking in onderzoek naar invasieve schimmelinfecties, is 

harmonisering van toestemmingsprocedures voor onderzoek essentieel. 

8. Een belangrijk deel van de kwaliteit van een studie wordt vóór de start van de 

studie bepaald.  

9. Papieren statussen zijn net legpuzzels, hoe ouder en hoe meer gebruikt, des te 

meer stukjes er ontbreken. 

10. Creatieve mensen hebben geen rommel, ze hebben overal ideeën liggen.  

11. Creativity takes courage. Henri Matisse 

12. De stellingen geven vaak een betere samenvatting van het werk van de 

promovendus dan de samenvatting van het proefschrift. 
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