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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

ColoPulse tablets in inflammatory bowel disease 
Formulation, potential application and evaluation 

1. De ontwikkeling van een ColoPulse infliximab tablet is technisch 
mogelijk. (Dit proefschrift) 

2. Het verhogen van de infliximab dosis op basis van lage bloedspiegels 
moet altijd worden gecombineerd met een beoordeling van de 
ziekteactiviteit. (Dit proefschrift) 

3. Een dubbel ureum-isotoop benadering bij onderzoek naar het 
afgifteprofiel van colon-specifieke toedieningsvormen halveert zowel 
de benodigde studietijd als het aantal monsters. (Dit proefschrift) 

4. De combinatie van kinetiek van stabiele isotopen en pH-metingen in 
het maag-darmkanaal is een goede aanvulling op de beschikbare 
technieken waarmee afgifteprofielen van toedieningsvormen worden 
onderzocht. (Dit proefschrift) 

5. Het afgifteprofiel van een ColoPulse tablet in gezonde vrijwilligers en 
in patiënten met de ziekte van Crohn is vergelijkbaar ondanks 
verschillen in fysiologie van de darm. (Dit proefschrift) 

6. Het aantal bereidende (ziekenhuis)apotheken is omgekeerd 
evenredig met de eisen die door de autoriteiten worden gesteld aan 
het leveren van eigen bereidingen. 

7. Ook een boek met 47.462 woorden begint met één eerste zin. (Naar 
een uitspraak van Laozi) 

8. Het maakt niet uit dat opleidingsplaatsen voor ziekenhuisapothekers 
schaars zijn: je hebt maar één plek nodig. (Opa Hup) 

9. Hoewel het in beide gevallen een optreden voor publiek betreft, is het 
regelmatig uitvoeren van vioolsolo’s minder zenuwslopend dan het 
eenmalig verdedigen van een proefschrift. 

 

Marina Maurer 
Groningen, 31 maart 2017 


