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Nederlandse samenvatting 
 

Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Jaarlijks overlijden ruim 

anderhalf miljoen mensen als gevolg van deze ziekte. De incidentie van tuberculose is sterk 

afhankelijk van sociaal/economische omstandigheden. In sommige townships in Zuid-Afrika 

is de incidentie hoger dan 1000 per 100.000 inwoners terwijl die bij de autochtone bevolking 

van Nederland minder dan 2 per 100.000 inwoners is. In Nederland wordt de incidentie 

bepaald door migranten en reizigers vanuit gebieden met een hoge incidentie met tot gevolg 

dat er in Nederland ongeveer 800 nieuwe tuberculose patiënten per jaar worden 

geregistreerd.  
 

Besmettelijke patiënten kunnen Mycobacterium tuberculosis, de veroorzaker van 

tuberculose, overdragen door te niezen of te hoesten. De mate en intensiteit van 

blootstelling, de algemene conditie van de patiënt waaronder begrepen voedingstoestand, de 

aan- of afwezigheid van ziekten zoals diabetes en afweerstoornissen (afweer-

onderdrukkende medicatie of een HIV-infectie) bepalen naast genetische aanleg mede de 

kans op het ontstaan van tuberculose na besmetting. Mycobacterium tuberculosis is 

genetisch geprogrammeerd en blijft in slaap door onder meer het afweersysteem, 

geneesmiddelen of een zuurstofarm milieu. Een patiënt, geïnfecteerd met een slapende 

vorm van Mycobacterium tuberculosis, loopt dus het risico jaren later alsnog ziek te worden 

wanneer het immuunsysteem verzwakt is als gevolg van bijvoorbeeld HIV/aids of een hogere 

leeftijd. Bijna een kwart van de wereldbevolking heeft latente tuberculose. Dit enorme aantal 

mensen herbergt dus het reservoir van waaruit de tuberculose-epidemie in stand wordt 

gehouden.  

 

In 1968 is het meest krachtige eerstelijnsgeneesmiddel – rifampicine - geregistreerd voor de 

behandeling van tuberculose. In de jaren daarna werd dit middel de hoeksteen van de 

gestandaardiseerde ‘korte’ behandeling. Die behandeling bestaat nog steeds uit een 

combinatie van vier geneesmiddelen (isoniazide, rifampicine, pyrazinamide en ethambutol) 

gedurende zes maanden. Rifampicine is het meest effectieve geneesmiddel van de 

eerstelijnsgeneesmiddelen in de behandeling van tuberculose, omdat het in staat is ook de 

slapende subpopulatie van Mycobacterium tuberculose, die zich ophoudt in het zuurstofarme 

milieu van de longholten, te doden. Wanneer rifampicine niet kan worden ingezet in verband 

met bijwerkingen of resistentie dan is de tuberculosebehandeling om deze reden ook langer. 

Anno 2018 is circa 20% van de patiënten, die eerder behandeld zijn voor tuberculose, 

geïnfecteerd met een populatie van Mycobacterium tuberculosis die resistent - niet meer 

gevoelig - is voor rifampicine. Het behandelsucces van rifampicine-resistente patiënten valt 
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daarnaast fors tegen. De behandeling duurt in de meeste gevallen 18-20 maanden. De 

laatste data laten echter zien dat deze behandeling slechts in 54% van de gevallen 

succesvol is. Vanaf 2007 wordt er in diverse landen, zoals bijvoorbeeld India, Iran en Italië, 

zelfs melding gemaakt van extreem-geneesmiddel resistente of totaal-resistente tuberculose, 

wat betekent dat er amper of geen 2e keus anti-tuberculose middelen meer beschikbaar zijn 

voor een adequate behandeling van deze tuberculosepatiënten. Naast risicofactoren als 

migratiestromen, vergrijzing en HIV/aids is de verspreiding van geneesmiddelresistentie 

mogelijk het grootste struikelblok in de wereldwijde strijd tegen tuberculose.  

 

In 2012 is voor de tweede keer een geneesmiddel – bedaquiline - geregistreerd voor de 

behandeling van tuberculose. De oplossing voor het bestrijden van tuberculose wordt veelal 

gezocht in het verkorten van de maandenlange behandeling van tuberculose, of door nieuwe 

geneesmiddelen te introduceren. Een belangrijke voorwaarde om deze strijd tegen 

tuberculose te winnen is om alle middelen, zowel de oudere als de nieuwere en de 

reservemiddelen optimaal in te zetten. Een vaste dosering van een middel, werkzaam tegen 

tuberculose, zal niet bij iedere tuberculosepatiënt dezelfde blootstelling in het lichaam geven. 

Geneesmiddelen die als tablet via de mond  worden ingenomen, moeten via de darm en de 

poortader naar de lever worden getransporteerd, waarbij er een bepaalde binding ontstaat 

met eiwitten in het bloed; de mate van eiwitbinding wisselt sterk tussen verschillende 

geneesmiddelen en is daarnaast afhankelijk van de ziektestatus van de patiënt. 

Geneesmiddelen verdelen zich via de bloedbaan naar de weefsels en verdwijnen weer uit 

het lichaam via omzetting in de lever, of rechtstreeks via de nier. Al deze processen samen 

worden aangeduid als de farmacokinetiek. Farmacokinetiek beschrijft hoe het lichaam het 

geneesmiddel behandelt. Het is belangrijk om deze processen te kennen die samen bepalen 

welke geneesmiddelconcentraties in de tijd worden bereikt in het bloed en in de weefsels 

waar de ziekte zich manifesteert. De geneesmiddelconcentraties uitgezet op een tijd-as 

worden ook wel aangeduid als de totale blootstelling aan dat middel (area under the 

concentration-time curve, AUC). De farmacokinetiek wordt bij registratie van nieuwe 

geneesmiddelen in het begin getest bij gezonde vrijwilligers. Steeds vaker wordt echter 

duidelijk dat deze sterk kan veranderen bij ziekte of als gevolg van andere complicerende 

factoren. Interacties met andere geneesmiddelen, de mate en aard van de ziekte, een 

slechte voedingstoestand als gevolg van tuberculose, maar ook andere ziekten zoals 

HIV/aids of diabetes, kunnen de blootstelling aan de medicijnen na inslikken beïnvloeden. 

Daarnaast kan de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis voor een specifiek 

geneesmiddel verschillen waardoor eenzelfde blootstelling niet voor iedere patiënt de 

optimale blootstelling is. De farmacodynamie beschrijft het effect van het geneesmiddel op 

het lichaam en, in het geval van een infectieziekte, op de ziekteverwekker. Wanneer de 
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kennis over de interactie tussen de mens, Mycobacterium tuberculosis en potentieel 

succesvolle geneesmiddelen zou toenemen dan zouden deze middelen een veel grotere en 

duurzamere rol kunnen krijgen in de strijd tegen tuberculose.  

 

Het antibioticum moxifloxacine is de focus van dit proefschrift. Moxifloxacine behoort tot de 

geneesmiddelgroep van de fluorchinolonen en werd circa 10 jaar geleden als veelbelovend 

geneesmiddel geïntroduceerd in het Tuberculosecentrum Beatrixoord (Haren), één van de 

twee tuberculosecentra in Nederland. Moxifloxacine is niet geregistreerd voor tuberculose. 

De standaarddosering één keer per dag 400 mg, behorend bij andere indicaties dan 

tuberculose, wordt dan ook aangehouden voor de behandeling van tuberculose. Daarnaast 

staat moxifloxacine bekend om het kunnen verlengen van de geleidingstijd in het hart (het 

QTc interval dat gemeten wordt met een hartfilmpje of elektrocardiogram - ECG) wat 

aanleiding kan geven tot een ernstige hartgeleidingsstoornis (Torsade de Pointes), wat op 

zijn beurt weer kan leiden tot plotse hartdood.  

 

Het doel van dit promotieonderzoek is om de kennis van de farmacokinetiek en 

farmacodynamie van moxifloxacine in de behandeling van tuberculose te vergroten, en 

daarmee het behandelsucces te vergroten. Daarnaast hebben we ons tot doel gesteld om 

methoden te ontwikkelen om de moxifloxacine blootstelling te meten om op basis van deze 

blootstelling de dosis te kunnen optimaliseren in individuele tuberculose patiënten.  

 

De rol van fluorchinolonen 
 

In hoofdstuk 2A hebben we een literatuuronderzoek gedaan naar de farmacokinetiek en 

farmacodynamie, en geneesmiddelinteracties van 14 fluorchinolonen bij de behandeling van 

geneesmiddelresistente tuberculose, inclusief 9 fluorchinolonen die nog niet werden 

toegepast bij tuberculose, namelijk clindafloxacin, garenoxacin, lomefloxacin, sitafloxacin, 

sparfloxacin, trovafloxacin, gemifloxacin, grepafloxacin en DC-159a. Op het moment van de 

literatuurstudie (2011) was levofloxacine het eerste keus fluorchinolon voor tuberculose, 

gatifloxacine was een reserve fluorchinolon, en werden de oudere fluorchinolonen 

ciprofloxacine en ofloxacine steeds minder gebruikt vanwege een tegenvallende effectiviteit. 

Moxifloxacine werd niet aanbevolen in verband met beperkte gegevens over de veiligheid 

van een voor tuberculose vereiste maandenlange behandeling.          

 

We hebben voor alle 14 fluorchinolonen gezocht naar gegevens over de blootstelling van het 

geneesmiddel in het bloed en op de plaats van werking in de longen, oftewel in de alveolaire 

macrofagen en de aan het epitheel grenzende vloeistof, over factoren die aanpassing van de 
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standaarddosis zouden vereisen (nier- en leverfunctie, geslacht en leeftijd), interacties met 

andere geneesmiddelen en/of voedsel, doseerinterval, en de gevoeligheid van 

geneesmiddel-resistente Mycobacterium tuberculosis stammen voor het fluorchinolon. We 

zijn tot de conclusie gekomen dat met name de rol van moxifloxacine veel groter zou kunnen 

zijn dan beoogd in de vigerende behandelrichtlijnen voor geneesmiddel-resistente 

tuberculose. De hoofdrol die de fluorchinolonen moxifloxacine, levofloxacine en gatifloxacine, 

naast de geneesmiddelgroep aminoglycosiden (amikacine, kanamycine), toebedeeld krijgen 

in de huidige World Health Organization (WHO) richtlijnen (2016) van rifampicine-resistente 

tuberculose, komt overeen met onze conclusie op basis van de farmacokinetiek en 

farmacodynamie van de middelen. In hoofdstuk 2A trokken we ook de conclusie dat de 

meeste patiënten met tuberculose waarschijnlijk met een hogere dosering dan de standaard 

1x per dag 400 mg zouden moeten worden behandeld om te komen tot de meest effectieve 

blootstelling. Monitoring van de moxifloxacine concentratie in bloed en ECG monitoring wordt 

wel aanbevolen in risicopatiënten, waarbij een dosisverhoging wordt ingezet. Ook voor 

patiënten die gelijktijdig behandeld worden met rifampicine, hetgeen door versnelde afbraak 

in de lever tot een naar schatting 30% verlaging van de blootstelling van moxifloxacine kan 

leiden, lijkt concentratiemonitoring (therapeutic drug monitoring, TDM) zinvol. Tot slot worden 

DC159-a - met een chemische structuur verwant aan moxifloxacine -, sparfloxacin, 

sitafloxacin en trovafloxacin genoemd als veelbelovende fluorchinolonen bij tuberculose op 

basis van hun farmacokinetiek en farmacodynamie.  

 

Simpelere, kortere behandelregimes voor longtuberculose en intensieve hoog-gedoseerde 

behandelregimes voor een tuberculose-infectie in de hersenen werden na 2011 de focus van 

het wereldwijde wetenschappelijk onderzoek naar moxifloxacine, levofloxacine en 

gatifloxacine. Dit is niet geheel onverwacht op basis van de farmacokinetiek en 

farmacodynamie van de middelen (hoofdstuk 2A). Moxifloxacine en gatifloxacine zijn, net 

als rifampicine, in staat om de slapende subpopulatie van Mycobacterium tuberculosis te 

doden in de zuurstofarme longholten, en zijn dus theoretisch in staat de behandeling van 

tuberculose efficiënter en dus korter te maken. Levofloxacine dringt goed door in de 

hersenen en een hoge dosis in het overlevingsbepalende begin van de behandeling zou 

gunstig kunnen zijn voor de overleving van een patiënt met tuberculose in de hersenen. In 

2018 hebben we de klinische uitkomsten van geneesmiddelonderzoeken naar de rol van 

moxifloxacine, gatifloxacine en levofloxacine in de behandeling van tuberculose samengevat 

met in het achterhoofd de voorkeursplaats van de genoemde fluorchinolonen op basis van 

hun farmacokinetiek en farmacodynamie. In hoofdstuk 2B concludeerden we dat 75-90% 

van de longtuberculose patiënten, die gevoelig waren voor de 1e keus anti-tuberculose 

middelen, succesvol waren behandeld met een vier maanden durend behandelregime 
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gebaseerd op gatifloxacine of moxifloxacine, en dat dit behandelregime niet inferieur was ten 

opzichte van de standaardbehandeling gedurende zes maanden. In de discussie van dit 

hoofdstuk hebben we kritiek geuit op de muismodellen, die zijn gebruikt in de aanloop naar 

studies in de mens, maar niet in staat zijn om aan te tonen of een geneesmiddel even goed 

werkt als rifampicine tegen de slapende subpopulatie van tuberculosebacillen. Tevens 

hebben we kritiek geuit op het negeren van de mogelijk suboptimale blootstelling van 

moxifloxacine als gevolg van onder andere variabiliteit in de interactie tussen mens, 

geneesmiddel en Mycobacterium tuberculosis, die tevens wordt beïnvloed door andere 

geneesmiddelen. Tot slot was in de literatuur reeds suggereert dat een hogere dosis voor de 

meeste mensen nodig is om tot een optimale blootstelling te komen. Dezelfde discussie 

hebben we gevoerd ten aanzien van de kortere – nog steeds 9 tot 12 maanden durende - 

behandelregimes voor rifampicine-resistente patiënten, die voor een belangrijk deel zijn 

gebaseerd op het zogenaamde Bangladesh cohort, waarin sommige patiënten met een 

dubbele dosering gatifloxacine zijn behandeld. In één van de drie klinische trials, waarbij de 

rol van de fluorchinolonen bij hersentuberculose werd bestudeerd, had het fluorchinolon 

(levofloxacine) geleid tot een betere uitkomst. De conclusie van dit hoofdstuk was dat de 

farmacokinetiek en farmacodynamie van moxifloxacine, gatifloxacine en levofloxacine 

veelbelovend is voor tuberculosepatiënten, maar dat de kennis ervan veel beter moet 

worden benut om tot een optimale dosering te komen.     

 

Moxifloxacine 
 
Moxifloxacine is in 2006 geïntroduceerd in ons tuberculosecentrum (Beatrixoord, Universitair 

Medisch Centrum Groningen) gebaseerd op de eerste resultaten in de mens. Nog onbekend 

was of een behandelregime met dit geneesmiddel op de lange termijn gelijkwaardig of 

superieur zou zijn aan de standaardbehandeling. Er waren beslist, gezien de intolerantie en 

resistentie tegen de 1e keus middelen, nieuwe middelen nodig om tuberculose te bestrijden 

in individuele patiënten.   

 

Om onze kennis over de farmacologie (farmacokinetiek/farmacodynamie) van moxifloxacine 

in tuberculose patiënten te vergroten, zijn we gestart met het ontwikkelen en valideren van 

een vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS) methode voor het 

meten van de moxifloxacine concentratie in plasma en hersenvocht (hoofdstuk 3). De 

methode in hersenvocht is tevens te gebruiken om de niet aan plasma eiwitgebonden fractie 

van het geneesmiddel te meten. Enkel deze niet gebonden fractie is in principe werkzaam.  
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standaarddosis zouden vereisen (nier- en leverfunctie, geslacht en leeftijd), interacties met 

andere geneesmiddelen en/of voedsel, doseerinterval, en de gevoeligheid van 

geneesmiddel-resistente Mycobacterium tuberculosis stammen voor het fluorchinolon. We 

zijn tot de conclusie gekomen dat met name de rol van moxifloxacine veel groter zou kunnen 

zijn dan beoogd in de vigerende behandelrichtlijnen voor geneesmiddel-resistente 

tuberculose. De hoofdrol die de fluorchinolonen moxifloxacine, levofloxacine en gatifloxacine, 

naast de geneesmiddelgroep aminoglycosiden (amikacine, kanamycine), toebedeeld krijgen 

in de huidige World Health Organization (WHO) richtlijnen (2016) van rifampicine-resistente 

tuberculose, komt overeen met onze conclusie op basis van de farmacokinetiek en 

farmacodynamie van de middelen. In hoofdstuk 2A trokken we ook de conclusie dat de 

meeste patiënten met tuberculose waarschijnlijk met een hogere dosering dan de standaard 

1x per dag 400 mg zouden moeten worden behandeld om te komen tot de meest effectieve 

blootstelling. Monitoring van de moxifloxacine concentratie in bloed en ECG monitoring wordt 

wel aanbevolen in risicopatiënten, waarbij een dosisverhoging wordt ingezet. Ook voor 

patiënten die gelijktijdig behandeld worden met rifampicine, hetgeen door versnelde afbraak 

in de lever tot een naar schatting 30% verlaging van de blootstelling van moxifloxacine kan 

leiden, lijkt concentratiemonitoring (therapeutic drug monitoring, TDM) zinvol. Tot slot worden 

DC159-a - met een chemische structuur verwant aan moxifloxacine -, sparfloxacin, 

sitafloxacin en trovafloxacin genoemd als veelbelovende fluorchinolonen bij tuberculose op 

basis van hun farmacokinetiek en farmacodynamie.  

 

Simpelere, kortere behandelregimes voor longtuberculose en intensieve hoog-gedoseerde 

behandelregimes voor een tuberculose-infectie in de hersenen werden na 2011 de focus van 

het wereldwijde wetenschappelijk onderzoek naar moxifloxacine, levofloxacine en 

gatifloxacine. Dit is niet geheel onverwacht op basis van de farmacokinetiek en 

farmacodynamie van de middelen (hoofdstuk 2A). Moxifloxacine en gatifloxacine zijn, net 

als rifampicine, in staat om de slapende subpopulatie van Mycobacterium tuberculosis te 

doden in de zuurstofarme longholten, en zijn dus theoretisch in staat de behandeling van 

tuberculose efficiënter en dus korter te maken. Levofloxacine dringt goed door in de 

hersenen en een hoge dosis in het overlevingsbepalende begin van de behandeling zou 

gunstig kunnen zijn voor de overleving van een patiënt met tuberculose in de hersenen. In 

2018 hebben we de klinische uitkomsten van geneesmiddelonderzoeken naar de rol van 

moxifloxacine, gatifloxacine en levofloxacine in de behandeling van tuberculose samengevat 

met in het achterhoofd de voorkeursplaats van de genoemde fluorchinolonen op basis van 

hun farmacokinetiek en farmacodynamie. In hoofdstuk 2B concludeerden we dat 75-90% 

van de longtuberculose patiënten, die gevoelig waren voor de 1e keus anti-tuberculose 

middelen, succesvol waren behandeld met een vier maanden durend behandelregime 
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gebaseerd op gatifloxacine of moxifloxacine, en dat dit behandelregime niet inferieur was ten 

opzichte van de standaardbehandeling gedurende zes maanden. In de discussie van dit 

hoofdstuk hebben we kritiek geuit op de muismodellen, die zijn gebruikt in de aanloop naar 

studies in de mens, maar niet in staat zijn om aan te tonen of een geneesmiddel even goed 

werkt als rifampicine tegen de slapende subpopulatie van tuberculosebacillen. Tevens 

hebben we kritiek geuit op het negeren van de mogelijk suboptimale blootstelling van 

moxifloxacine als gevolg van onder andere variabiliteit in de interactie tussen mens, 

geneesmiddel en Mycobacterium tuberculosis, die tevens wordt beïnvloed door andere 

geneesmiddelen. Tot slot was in de literatuur reeds suggereert dat een hogere dosis voor de 

meeste mensen nodig is om tot een optimale blootstelling te komen. Dezelfde discussie 

hebben we gevoerd ten aanzien van de kortere – nog steeds 9 tot 12 maanden durende - 

behandelregimes voor rifampicine-resistente patiënten, die voor een belangrijk deel zijn 

gebaseerd op het zogenaamde Bangladesh cohort, waarin sommige patiënten met een 

dubbele dosering gatifloxacine zijn behandeld. In één van de drie klinische trials, waarbij de 

rol van de fluorchinolonen bij hersentuberculose werd bestudeerd, had het fluorchinolon 

(levofloxacine) geleid tot een betere uitkomst. De conclusie van dit hoofdstuk was dat de 

farmacokinetiek en farmacodynamie van moxifloxacine, gatifloxacine en levofloxacine 

veelbelovend is voor tuberculosepatiënten, maar dat de kennis ervan veel beter moet 

worden benut om tot een optimale dosering te komen.     

 

Moxifloxacine 
 
Moxifloxacine is in 2006 geïntroduceerd in ons tuberculosecentrum (Beatrixoord, Universitair 

Medisch Centrum Groningen) gebaseerd op de eerste resultaten in de mens. Nog onbekend 

was of een behandelregime met dit geneesmiddel op de lange termijn gelijkwaardig of 

superieur zou zijn aan de standaardbehandeling. Er waren beslist, gezien de intolerantie en 

resistentie tegen de 1e keus middelen, nieuwe middelen nodig om tuberculose te bestrijden 

in individuele patiënten.   

 

Om onze kennis over de farmacologie (farmacokinetiek/farmacodynamie) van moxifloxacine 

in tuberculose patiënten te vergroten, zijn we gestart met het ontwikkelen en valideren van 

een vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS) methode voor het 

meten van de moxifloxacine concentratie in plasma en hersenvocht (hoofdstuk 3). De 

methode in hersenvocht is tevens te gebruiken om de niet aan plasma eiwitgebonden fractie 

van het geneesmiddel te meten. Enkel deze niet gebonden fractie is in principe werkzaam.  
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Moxifloxacine en een interne standaard worden in de lichaamsvloeistoffen geïdentificeerd en 

gekwantificeerd door detectie van een specifieke massa/ladingverhouding van het molecuul. 

De hoge mate van gevoeligheid van de analysemethode zorgt ervoor dat een simpele en 

snelle monstervoorbewerking veelal voldoende is. Dit is ook het geval voor onze methode. 

Alle resultaten voldeden aan de FDA richtlijnen voor bio-analytische methodevalidatie. Tot 

slot werd de methode met succes toegepast in de patiëntenzorg voor zowel het bepalen van 

moxifloxacine in plasma als hersenvocht.  

 

Vervolgens hebben we in hoofdstuk 4A retrospectief de effectiviteit en veiligheid van 

moxifloxacine, evenals de geneesmiddelinteracties, in relatie tot farmacodynamie, 

geëvalueerd bij de tuberculosepatiënten in Beatrixoord. In de periode januari 2006 tot januari 

2009 zijn er 89 patiënten behandeld met 1x per dag 400 mg moxifloxacine voor een mediane 

periode van 74 dagen. Tien patiënten waren tevens geïnfecteerd met HIV en tien patiënten 

waren gediagnosticeerd met diabetes mellitus. In 48 van de 89 patiënten was moxifloxacine 

tijdelijk voorgeschreven. Moxifloxacine werd tijdelijk voorgeschreven in afwachting van 

resultaten over de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis voor de 1e keus anti-

tuberculose middelen, omdat er op basis van behandelhistorie een risico bestond op 

geneesmiddelresistentie. Daarnaast werd het middel tijdelijk voorgeschreven in verband met 

voorbijgaande intolerantie voor 1e keus anti-tuberculosemiddelen. In drie patiënten werd 

moxifloxacine gestopt in verband met overgevoeligheid (n=1) of maagdarmklachten (n=2). 

QT-intervalverlenging werd in onze patiënten niet waargenomen op het standaard ECG na 

circa 2 weken 1x per dag 400 mg moxifloxacine, of na dosisverhoging. De blootstelling van 

het middel werd alsnog berekend in de destijds afgenomen bloedmonsters van 16 patiënten. 

Een uniek resultaat voor deze studie is de gevonden 9-voudige variatie in blootstelling in 

plasma bij een vaste dosering van 1x per dag 400 mg. In dit hoofdstuk hebben we 

geconcludeerd dat moxifloxacine goed wordt getolereerd in tuberculosepatiënten wanneer 

deze gedurende langere tijd worden blootgesteld aan moxifloxacine. De grote variatie in 

blootstelling bij de standaarddosering van 1x per dag 400 mg roept echter wel de vraag op of 

deze vaste dosering optimaal is voor iedere tuberculosepatiënt. Omdat de gemeten 

blootstelling in onze tuberculosepatiënten relatief laag is ten opzichte van gezonde 

vrijwilligers lijkt een dosisverhoging veilig wanneer het gecombineerd wordt met ECG en 

concentratiemonitoring. In vier patiënten hebben we de dosis verhoogd naar 1x per dag 800 

mg op basis van een gemeten lage blootstelling en/of een verminderde gevoeligheid voor het 

middel.  

 

De hypothese van hoofdstuk 4B was dat de ernst van de ziekte en de klinische conditie van 

de tuberculosepatiënt invloed heeft op de moxifloxacine blootstelling. Dit zou betekenen dat 
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de blootstelling veranderd tijdens het maandenlange ziekteherstel. Om dit te onderzoeken 

hebben we een surrogaatparameter voor de ernst van ziekte gedefinieerd, namelijk de tijd 

die verstreken is sinds het starten van de tuberculosebehandeling. We hebben retrospectief 

de moxifloxacine blootstelling geëvalueerd in de behandelperiode januari 2006 – januari 

2013 en we koppelden deze data aan bekende factoren (interactie met rifampicine), factoren 

gerelateerd aan ziekte-ernst, klinische conditie en aan algemene patiëntkarakteristieken, die 

van invloed zijn of zouden kunnen zijn op de blootstelling.  

 

Van de 211 tuberculosepatiënten, die zijn behandeld met 1x per dag 400 mg moxifloxacine, 

was van 39 patiënten de blootstelling aan het middel bekend. Van de 39 patiënten was er 

voor 23 patiënten sprake van resistentie tegen isoniazide en rifampicine. De studie liet zien 

dat gelijktijdig rifampicine-gebruik en het geslacht van de patiënt onafhankelijke significante 

voorspellers zijn voor een deel van de variatie in moxifloxacine blootstelling. Ondanks dat dit 

niet gold voor de surrogaatparameter voor ziekte-ernst, zagen we dat de moxifloxacine 

blootstelling toenam tijdens de behandeling. Het zou mogelijk kunnen zijn dat we met de 

keuze voor onze surrogaatparameter er ten onrechte vanuit zijn gegaan dat iedere patiënt 

eenzelfde verbetering in klinische conditie over de tijd laat zien als gevolg van de 

gepersonaliseerde behandelregimes op Beatrixoord. De relatief lage blootstelling in 

mannelijke tuberculosepatiënten is niet eerder gepubliceerd en suggereert dat deze groep 

patiënten baat heeft bij monitoren van de blootstelling.  

 

Moxifloxacine dringt goed door tot de hersenen en heeft daarmee potentie om de overleving 

van patiënten met een tuberculose-infectie in de hersenen sterk te verbeteren (hoofdstuk 

2B). In de afgelopen vijf jaar is er echter maar één klinisch onderzoek geweest waarin werd 

gekeken naar de invloed van hoge doseringen moxifloxacine in het begin van de 

behandeling van patiënten met hersentuberculose. De onderzoekers concludeerden toen dat 

moxifloxacine geen overlevingsvoordeel te weeg bracht in deze patiëntengroep. In 

hoofdstuk 4C hebben we de onderzoekers uitgedaagd een uitgebreidere analyse te doen 

van hun dataset en daarbij te kijken of de blootstelling van moxifloxacine, rifampicine en 

isoniazide tezamen bijdragen aan het overlevingsvoordeel.   

 

Therapeutic drug monitoring 
 

Het geven van dosisadvies op basis van de geneesmiddelblootstelling, ook wel therapeutic 

drug monitoring (TDM) genoemd, is een tool om de dosis af te stemmen op de individuele 

patiënt. Om de blootstelling adequaat te kunnen voorspellen, moet er vaak meerdere malen 

op een dag bloed worden geprikt. Dit kost veel tijd, is duur en is bovenal een belasting voor 
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Moxifloxacine en een interne standaard worden in de lichaamsvloeistoffen geïdentificeerd en 

gekwantificeerd door detectie van een specifieke massa/ladingverhouding van het molecuul. 

De hoge mate van gevoeligheid van de analysemethode zorgt ervoor dat een simpele en 

snelle monstervoorbewerking veelal voldoende is. Dit is ook het geval voor onze methode. 

Alle resultaten voldeden aan de FDA richtlijnen voor bio-analytische methodevalidatie. Tot 

slot werd de methode met succes toegepast in de patiëntenzorg voor zowel het bepalen van 

moxifloxacine in plasma als hersenvocht.  

 

Vervolgens hebben we in hoofdstuk 4A retrospectief de effectiviteit en veiligheid van 

moxifloxacine, evenals de geneesmiddelinteracties, in relatie tot farmacodynamie, 

geëvalueerd bij de tuberculosepatiënten in Beatrixoord. In de periode januari 2006 tot januari 

2009 zijn er 89 patiënten behandeld met 1x per dag 400 mg moxifloxacine voor een mediane 

periode van 74 dagen. Tien patiënten waren tevens geïnfecteerd met HIV en tien patiënten 

waren gediagnosticeerd met diabetes mellitus. In 48 van de 89 patiënten was moxifloxacine 

tijdelijk voorgeschreven. Moxifloxacine werd tijdelijk voorgeschreven in afwachting van 

resultaten over de gevoeligheid van Mycobacterium tuberculosis voor de 1e keus anti-

tuberculose middelen, omdat er op basis van behandelhistorie een risico bestond op 

geneesmiddelresistentie. Daarnaast werd het middel tijdelijk voorgeschreven in verband met 

voorbijgaande intolerantie voor 1e keus anti-tuberculosemiddelen. In drie patiënten werd 

moxifloxacine gestopt in verband met overgevoeligheid (n=1) of maagdarmklachten (n=2). 

QT-intervalverlenging werd in onze patiënten niet waargenomen op het standaard ECG na 

circa 2 weken 1x per dag 400 mg moxifloxacine, of na dosisverhoging. De blootstelling van 

het middel werd alsnog berekend in de destijds afgenomen bloedmonsters van 16 patiënten. 

Een uniek resultaat voor deze studie is de gevonden 9-voudige variatie in blootstelling in 

plasma bij een vaste dosering van 1x per dag 400 mg. In dit hoofdstuk hebben we 

geconcludeerd dat moxifloxacine goed wordt getolereerd in tuberculosepatiënten wanneer 

deze gedurende langere tijd worden blootgesteld aan moxifloxacine. De grote variatie in 

blootstelling bij de standaarddosering van 1x per dag 400 mg roept echter wel de vraag op of 

deze vaste dosering optimaal is voor iedere tuberculosepatiënt. Omdat de gemeten 

blootstelling in onze tuberculosepatiënten relatief laag is ten opzichte van gezonde 

vrijwilligers lijkt een dosisverhoging veilig wanneer het gecombineerd wordt met ECG en 

concentratiemonitoring. In vier patiënten hebben we de dosis verhoogd naar 1x per dag 800 

mg op basis van een gemeten lage blootstelling en/of een verminderde gevoeligheid voor het 

middel.  

 

De hypothese van hoofdstuk 4B was dat de ernst van de ziekte en de klinische conditie van 

de tuberculosepatiënt invloed heeft op de moxifloxacine blootstelling. Dit zou betekenen dat 
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de blootstelling veranderd tijdens het maandenlange ziekteherstel. Om dit te onderzoeken 

hebben we een surrogaatparameter voor de ernst van ziekte gedefinieerd, namelijk de tijd 

die verstreken is sinds het starten van de tuberculosebehandeling. We hebben retrospectief 

de moxifloxacine blootstelling geëvalueerd in de behandelperiode januari 2006 – januari 

2013 en we koppelden deze data aan bekende factoren (interactie met rifampicine), factoren 

gerelateerd aan ziekte-ernst, klinische conditie en aan algemene patiëntkarakteristieken, die 

van invloed zijn of zouden kunnen zijn op de blootstelling.  

 

Van de 211 tuberculosepatiënten, die zijn behandeld met 1x per dag 400 mg moxifloxacine, 

was van 39 patiënten de blootstelling aan het middel bekend. Van de 39 patiënten was er 

voor 23 patiënten sprake van resistentie tegen isoniazide en rifampicine. De studie liet zien 

dat gelijktijdig rifampicine-gebruik en het geslacht van de patiënt onafhankelijke significante 

voorspellers zijn voor een deel van de variatie in moxifloxacine blootstelling. Ondanks dat dit 

niet gold voor de surrogaatparameter voor ziekte-ernst, zagen we dat de moxifloxacine 

blootstelling toenam tijdens de behandeling. Het zou mogelijk kunnen zijn dat we met de 

keuze voor onze surrogaatparameter er ten onrechte vanuit zijn gegaan dat iedere patiënt 

eenzelfde verbetering in klinische conditie over de tijd laat zien als gevolg van de 

gepersonaliseerde behandelregimes op Beatrixoord. De relatief lage blootstelling in 

mannelijke tuberculosepatiënten is niet eerder gepubliceerd en suggereert dat deze groep 

patiënten baat heeft bij monitoren van de blootstelling.  

 

Moxifloxacine dringt goed door tot de hersenen en heeft daarmee potentie om de overleving 

van patiënten met een tuberculose-infectie in de hersenen sterk te verbeteren (hoofdstuk 

2B). In de afgelopen vijf jaar is er echter maar één klinisch onderzoek geweest waarin werd 

gekeken naar de invloed van hoge doseringen moxifloxacine in het begin van de 

behandeling van patiënten met hersentuberculose. De onderzoekers concludeerden toen dat 

moxifloxacine geen overlevingsvoordeel te weeg bracht in deze patiëntengroep. In 

hoofdstuk 4C hebben we de onderzoekers uitgedaagd een uitgebreidere analyse te doen 

van hun dataset en daarbij te kijken of de blootstelling van moxifloxacine, rifampicine en 

isoniazide tezamen bijdragen aan het overlevingsvoordeel.   

 

Therapeutic drug monitoring 
 

Het geven van dosisadvies op basis van de geneesmiddelblootstelling, ook wel therapeutic 

drug monitoring (TDM) genoemd, is een tool om de dosis af te stemmen op de individuele 

patiënt. Om de blootstelling adequaat te kunnen voorspellen, moet er vaak meerdere malen 

op een dag bloed worden geprikt. Dit kost veel tijd, is duur en is bovenal een belasting voor 
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de patiënt. In hoofdstuk 5 hebben we dan ook een strategie ontwikkelt om op basis van 

enkele bloedmonsters en kennis van de blootstelling in de tuberculosepopulatie van 

Beatrixoord (n=21), de blootstelling in een individuele patiënt adequaat te kunnen 

voorspellen. In deze voorspelling hebben we de analytische variatie van onze methode 

(hoofdstuk 3) en biologische variaties in snelheid van eliminatie van het geneesmiddel uit het 

lichaam meegenomen. Het farmacokinetisch populatiemodel werd gevalideerd door de 

patiënten één voor één uit het populatiemodel te halen en de blootstelling te voorspellen op 

basis van het resterende populatiemodel. De blootstelling werd overschat op basis van dit 

populatiemodel met slechts 0.6%. Rifampicine gebruik was geen verstorende factor van het 

model. Met behulp van een simulatie van 1000 random patiënten op basis van ons 

populatiemodel hebben we combinaties van tijdspunten geselecteerd die de complete 

blootstelling van een individuele patiënt adequaat zouden kunnen voorspellen. Het prikken 

van een bloedmonster 4 en 14 uur na inname van de medicatie geeft voldoende informatie 

om de totale blootstelling juist en precies te voorspellen en is praktisch uitvoerbaar voor de 

individuele patiënt wanneer het tablet rond 19.00 wordt ingenomen.  

 

In gebieden waar tuberculose veel blijft voorkomen, zijn veelal geen geavanceerde 

analysetechnieken aanwezig zoals de techniek beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 6 

hebben we dan ook een eenvoudige analysetechniek ontwikkeld om toch tijdig een te lage 

blootstelling van moxifloxacine te kunnen detecteren. We hebben hiervoor gebruik gemaakt 

van de chemische structuur van moxifloxacine. Bij aanstraling met UV licht met een 

specifieke golflengte, vindt er als gevolg van deze structuur fluorescentie plaats. Deze 

manier van detectie is gecombineerd met een simpele chromatografische techniek (DLC) om 

de moxifloxacine op speciaal absorberend papier te scheiden van het speeksel van een 

patiënt. Inherent aan de methode bestaat er een kans dat beoordelaars de intensiteit van 

fluorescentie verschillend inschatten. In de literatuur was echter geen statistische methode 

aanwezig om een soortgelijke analysemethode met een soortgelijk doel te valideren. We 

hebben een statistische aanpak bedacht om aan te kunnen aantonen dat onze methode 

voldoende robuust is, dat in de meeste gevallen de intensiteit van fluorescentie juist wordt 

gekwantificeerd en dat er een gemiddelde tot sterke mate van overeenkomst is in 

classificatie is tussen verschillende beoordelaars. Tot slot hebben we de klinische 

toepasbaarheid van onze methode getest door bij zeven patiënten gelijktijdig speeksel- en 

bloedmonsters af te nemen. De blootstelling van moxifloxacine in speeksel is vervolgens 

gemeten met de simpele analysemethode (hoofdstuk 6) en de blootstelling in plasma is 

gemeten met de geavanceerde analysemethode (hoofdstuk 3). De resultaten hebben we 

gebruikt om een eerste suggestie te doen voor het geven van dosisadvies wanneer er 

gebruik zou worden gemaakt van de methode ontwikkeld in dit hoofdstuk. Implementatie in 
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gebieden waar nu geen therapeutic drug monitoring plaats kan vinden, omdat er geen 

centraal laboratorium met geavanceerde apparatuur aanwezig is, zou de volgende stap zijn.  

 

Discussie en vervolgonderzoek 
 

In de discussie van dit proefschrift (hoofdstuk 7) hebben we drie belangrijke 

discussiepunten aangestipt: het gebruik van het juiste muismodel om de effectiviteit van een 

fluorchinolon voor tuberculose te voorspellen, het gebruik van één standaard dosis voor alle 

tuberculosepatiënten, en de praktische issues die komen kijken bij het monitoren van de 

geneesmiddelblootstelling in patiënten.  

 

De blootstelling van moxifloxacine in tuberculosepatiënten kan alleen worden 

geoptimaliseerd wanneer er meer kennis is van de blootstelling die moet worden nagestreefd 

en wanneer we meer zicht krijgen op de patiënten die een risico lopen op een te lage (of een 

te hoge) blootstelling. De WHO heeft recent (2017) een groep experts wereldwijd 

samengebracht met als taak de kennis rondom de farmacologie van anti-tuberculose 

middelen te vergroten. Deze groep en andere internationale organisaties zouden een 

belangrijke rol kunnen spelen in het verder optimaliseren van de dosering voor de individuele 

tuberculosepatiënt.  

 

Tot slot hebben we geconcludeerd dat dit proefschrift heeft bijgedragen aan de kennis over 

de farmacologie (farmacokinetiek en farmacodynamie) van moxifloxacine als onderdeel van 
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gebieden waar nu geen therapeutic drug monitoring plaats kan vinden, omdat er geen 
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Dankwoord 

Het lezen van dit dankwoord betekent dat de verdediging van dit proefschrift dichtbij is en 

daarmee de afsluiting van een bijzondere periode. Het was een promotietraject met een 

onderwerp waar ik in mijn huidige baan vol enthousiasme college over mag geven, wat een 

vliegende start heeft gekend, maar in zijn eindfase ook zeker het nodige doorzettings- en 

relativeringsvermogen heeft vereist. C'est la vie! Ik had het zeker niet willen missen, omdat 

het bovenal enorm leuk is om onderzoek te doen. Neemt niet weg dat ik ook blij ben dat het 

tot een einde gekomen is en dat er daarmee weer meer tijd in het weekend is voor vrienden, 

familie en andere hobby’s. Een punt wat ik zonder hulp, steun en bijdragen van anderen 

natuurlijk niet had bereikt.  

Te beginnen met mijn promotoren en co-promotor, Prof. dr. J.G.W. Kosterink, Prof. dr. T.S. 

van der Werf, Em. prof. dr. D.R.A. Uges en dr. J.W.C. Alffenaar.   

Prof. dr. J.G.W. Kosterink, Jos, veel dank voor de kans die je mij hebt gegeven om 

promotieonderzoek te mogen doen en tevens ervaring op te doen als net beginnend 

apotheker op het laboratorium. Zonder deze kansen was dit boekje er niet geweest en was ik 

mijn prille carrière niet direct op het meest intrigerende onderdeel van de ziekenhuisfarmacie 

gestart. Ook tijdens het promotieonderzoek heb jij een grote rol gespeeld. Ondanks dat ik 

altijd het liefst nog meer tijd in het onderzoek wilde steken en ik het nog steeds jammer vind 

dat we de prospectieve studie niet hebben opgeschreven als hoofdstuk van dit proefschrift, 

ben ik je bovenal dankbaar voor de rol die jij als 1e promotor op je hebt genomen in het altijd 

blijven bewaken van de voortgang van mijn promotieonderzoek, met name in de eindfase.  

Prof. dr. T.S. van der Werf, Tjip, jouw inhoudelijke feedback op manuscripten is per definitie 

van grote meerwaarde. Dank voor je immer kritische blik, maar ook je positieve en 

enthousiaste reactie op bijvoorbeeld een geaccepteerd abstract voor een presentatie op een 

congres. Ik heb inhoudelijk veel van je geleerd, maar zal ook niet snel je coachende rol 

vergeten, in het bijzonder bij de round-the-table scientific MDR-TB meeting. Volgens mij heb 

je maar heel weinig tijd nodig gehad om mij te overtuigen dat ik Jan-Willem zijn expertrol 

prima last-minute kon overnemen, omdat Jan-Willem de nacht ervoor ziek was geworden. 

Het was een unieke ervaring om met internationale TB experts aan tafel te zitten als jonge 

onderzoeker en de presentatie die ik moest geven heeft tot op heden altijd gediend als 

voorbeeld voor het (last-minute) kunnen presenteren in elke omstandigheid.    

Em. prof. dr. D.R.A. Uges, Donald, de basis voor dit promotietraject en voor mijn interesse 

voor het vak van ziekenhuisapotheker op het laboratorium is begonnen met een gesprek 

over mijn masteronderzoek. Het was nog relatief vroeg om een masteronderzoek te kiezen, 
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maar jij adviseerde mij om mijn naam maar snel vast te leggen in jouw welbekende boekje 

wat eigenlijke ‘er is geen weg meer terug’ betekende. En daarvoor ben ik je nog steeds 

dankbaar. Je bent niet alleen mijn promotor geweest, maar ik heb ook een paar jaar bij jou 

op het lab gewerkt als lab-apotheker, en daarvoor als student-assistent. Ik zal de bijna 

onrealistische casuïstiek waar je bij betrokken was als toxicoloog, het nakijken van de 

tentamens Criminalistiek in Huize Paterswolde, je eerlijkheid met een vleugje van je eigen 

humor ("je moet wel even oefenen met het geven van wat langere antwoorden tijdens je 

verdediging"), maar bovenal de kennis over farmacokinetiek en toxicologie die je mij hebt 

meegegeven niet snel vergeten. Veel dank hiervoor.     

Dr. J.W.C. Alffenaar, Jan-Willem, als één van de eerste promovendi op je tuberculose 

onderzoekslijn heb ik vol bewondering gezien hoe je in topsnelheid steeds meer kennis tot je 

nam, een internationaal netwerk om je heen verzamelde, en steeds meer promovendi ging 

begeleiden. Je ziet overal kansen en mogelijkheden, en bent ten allen tijde bereid mee te 

denken over het onderzoek (met wel vaak nieuwe onderzoeksvragen tot gevolg). Veel dank 

voor je uitmuntende uitvoering van je rol als co-promotor. Ik heb er dan ook alle vertrouwen 

in dat je ook in Sydney binnen no time je bijdrage gaat leveren aan het onderzoek!    

Graag zou ik de beoordelingscommissie, bestaande uit prof. dr. F.G.J. Cobelens, prof. dr. 

H.J. Guchelaar en prof. dr. H.A.M. Kerstjens, willen bedanken voor het lezen en kritisch 

beoordelen van het manuscript. 

De uitvoering van mijn promotieonderzoek was natuurlijk nooit mogelijk geweest zonder de 

medewerking van tuberculosepatiënten, hartelijk dank. Jullie levensverhaal was vaak al 

complex genoeg, maar toch wilden jullie belangeloos bijna altijd wel een speekselmonster of 

bloedmonster laten afnemen of een Holter-analyse ondergaan.  

Na een fietstocht van Groningen naar Haren was het altijd thuiskomen op de TB-afdeling. In 

de toenmalige ruimte H1, startte de 'PK-dag' steevast met een dienblad met daarop een 

heerlijk kopje koffie. Dr. R. van Altena, beste Richard, dank ten eerste voor deze goede 

zorgen. Ik heb altijd bewondering gehad voor je humorvolle, maar toch respectvolle manier 

van omgang met patiënten, verpleging en andere collega’s, zonder daarbij ook maar iets in 

te leveren op je professionaliteit en expertise als longarts. Dank voor je levenswijsheden op 

zijn tijd, je inhoudelijke feedback op onderzoeken en manuscripten en ook je praktische hulp 

op locatie. Wie weet ben ik nog eens in de buurt van Myanmar! Dr. O.W. Akkerman en drs. 

W.C.M. de Lange, dank voor al jullie hulp bij het verzamelen van de monsters, includeren 

van patiënten en jullie inhoudelijke expertise.      
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Ook zou ik graag de verpleging en het secretariaat van de TB-afdeling willen bedanken voor 

de onmisbare rol die jullie in het onderzoek hebben gespeeld, met in het bijzonder Alie en 

Roelie. Veel dank voor jullie hulp en ook flexibiliteit wanneer het logistiek toch even anders 

liep dan gedacht, maar het onderzoek toch bij voorkeur doorgang moest vinden.   

Meten is weten. Graag wil ik de toenmalige analisten van de ziekenhuisapotheek van het 

UMCG bedanken voor de fijne samenwerking tijdens het onderzoek op de lab-werkvloer en 

tijdens de dagdiensten: Albert-Jan, Annalie, Erwin, Gerben, Hiltjo, Ingrid, Jan, Jan-Pieter, 

Kai, Pauline, Renella, Tanja en Tanja, veel dank! Een bijzonder woord van dank voor dhr. B. 

Greijdanus, Ben, dr. R.A. Koster, Remco, en drs. A.M.A. Wessels, Mireille. Beste Mireille, ik 

kon altijd rekenen op je analytische expertise wanneer ik bij het uitvoeren van het vele 

praktische analytische werk op het lab ergens tegenaan liep. Dank voor je inwijding in de 

wondere wereld van de LC-MS/MS, dank voor al je hulp en de fijne samenwerking. Beste 

Ben, toen het idee kwam om een DLC methode te ontwikkelen voor TDM ging je zichtbaar 

enthousiast terug naar vroegere tijden. Ik denk met veel plezier terug aan de methode-

ontwikkeling en wil je danken voor je inhoudelijke inbreng. Beste Remco, dank voor de 

zinvolle en leerzame analytische discussies die we hebben gevoerd over onder andere het 

matrix-effect!  

Ook het laboratorium van het RIVM wil ik danken voor het bepalen van de drug susceptibility 

testen. Zonder gevoeligheid is het lastig om de optimale blootstelling van een geneesmiddel 

te bepalen. Prof. dr. D. van Soolingen, beste Dick, dank voor de inhoudelijke feedback op de 

manuscripten.  

Graag wil ik ook alle coauteurs bedanken voor hun bijdrage aan de manuscripten. Naast de 

reeds genoemde coauteurs, dr. R.E. Aarnoutse, beste Rob, Dekkerswald versus 

Beatrixoord, het klinkt als concurrentie, maar ik heb het bovenal ervaren als een frisse 

kritische blik op de manuscripten. Dank hiervoor! Prof. dr. E.R. van den Heuvel, beste Edwin, 

de manier waarop je statistiek beheerst is ongekend evenals de sterke behoefte om iedereen 

zo snel mogelijk te helpen. Dank voor de leerzame statistische discussies en bovenal voor je 

bijdrage aan het stuk over dunnelaagchromatografie. Prof. dr. D.J. Touw, beste Daan, dank 

voor je inhoudelijke (farmacokinetische) feedback op de laatste manuscripten.   

Ik ben de oud-collega's van de afdeling Klinische Farmacie en Apotheek dankbaar voor de 

fijne samenwerking. Ten eerste wil ik de mede-promovendi van de afgelopen jaren bedanken 

voor de inhoudelijke discussies & gezelligheid: Anet, Eva, Frank-Jan, Kim, Koos, Marieke, 

Marjolijn, Noor, Remco & Sander. En in het bijzonder dank aan dr. D.H. Vu en dr. M.S. 

Bolhuis. Dear Hoa, although catching up in a big city was difficult at first (joking), I really 

enjoyed our time in San Francisco (together with Mathieu) and our long discussions at the 
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laboratory, at the tuberculosis centre or on our (fast!) bike rides between Haren and 

Groningen. One day I hope to visit you and your family in Vietnam! Beste Mathieu, ondanks 

dat ons gezamenlijk gedrukte werk in jouw proefschrift staat, wilde ik je toch bedanken voor 

de samenwerking en support binnen de tuberculose onderzoekslijn, voor de Giants-beleving 

in San Francisco en (samen met Wouter) voor mijn 1e kennismaking met Eurosonic! Dank 

ook oud-collega staf en (ziekenhuis)apothekers voor de fijne samenwerking: Barbara, Derk, 

Hendrikus, Hilma, Iemke, Joke, Marina, Marjolijn, Minke, Prashant, Reinout, Sylvia, Susan & 

Wouter. En het kloppende hart, het secretariaat, niet te vergeten, dank Annemiek, Jessica en 

Wianda! In het bijzonder zal ik jullie rol bij de overnachting in San Francisco niet snel 

vergeten – toen de betaling van het luxe hotel wat jullie hadden uitgezocht, terwijl ik een 

hostel ook prima vond, op naam van D.U. niet helemaal goed was gegaan -. Veel dank voor 

jullie enthousiasme en al jullie hulp!     

Als je promoveert naast je werk dan zijn er ook indirect veel (oud-)collega’s betrokken bij het 

promotieonderzoek. At first, zelf vonden jullie (D&D) dat jullie wel op z'n minst één bladzijde 

verdienden in dit dankwoord. Daphne, Douwe & Karin, een betere AIOS combinatie bestaat 

volgens mij niet. Dank voor de humor, etentjes, borrels, super samenwerking en jullie 

luisterend oor waar het de promotie betreft tijdens onze opleidingstijd. Op naar het volgende 

etentje in Zwolle! Dank André, Berry, Carla, Djenap, Jan-Cees, Jan-Gerard, Gerben, Gerrit, 

Hans, Leonie, Tanja, Teun, Thea, Rommert, Luzetta, Mannes, Mark, Peder, Peter, Sa-y-na & 

Wobbe, apothekersassistenten & analisten voor jullie interesse in het onderzoek tijdens mijn 

opleidingstijd bij de afdeling Klinische Farmacie van het Isala te Zwolle. Peter, dank voor het 

opleiden tot ziekenhuisapotheker en het altijd laagdrempelig beschikbaar zijn voor overleg 

over de opleiding, promotie en/of strategische stappen voor het vervolg van mijn carrière tot 

ziekenhuisapotheker – note: het is toch gelukt! Ook al heb ik je advies om breder in te zetten 

dan het lab niet opgevolgd ;-) -. Prof. dr. E.N. van Roon, beste Eric, ook al was ik maar een 

korte periode in mijn heitelȃn, dank voor het mede-opleiden en voor je interesse in mijn 

promotieonderzoek. Ook wil ik graag de oud-collega’s van het Albert Schweitzer 

ziekenhuis/A+ Apotheek bedanken. Mijn eigen versie: "Het was kort, maar krachtig, maar de 

indruk die jullie achterlieten was prachtig". Dank Cedric, Charlotte, Christiaan, Gerhard, 

Hetty, Julie, Kelly, Marica, Marieke, Marjolein, Michael, Nils, Pieter, Roefke & Tjitske voor 

jullie enorme interesse in mijn promotieonderzoek, maar bovenal ook dank dat ik onderdeel 

mocht zijn van jullie mooie team van (ziekenhuis)apothekers. Dank ook analisten & 

kwaliteitsmedewerkers, Dimitri, Helѐne, Jeanette, Jaitske, Madeleine, Marietje, Michel, 

Renée, Ron, Susannah, Yvon, voor de fijne tijd bij jullie op het lab! Marjolein (en Kay) dank 

voor de goede zorgen! Ook een woord van dank voor mijn huidige collega’s van het Leids 

Universitair Medisch Centrum. In het bijzonder de sectie lab, Dinemarie, Dirk-Jan en Jesse, 
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en ook Annelies, Claudia, Daniëlle, Eric & Erik, Eveline, Fahrid, Ilse, Jacqueline, Johan, 

Kirsten, Lisanne, Marco, Paul, René, Renee, Rowena, Sabine, Silvia, Tineke, Tom, Trees, 

Ursi, Wessel, Wouter & Zoë, dank voor jullie interesse en steun tijdens de laatste loodjes van 

het onderzoek en voor de inspirerende en mooie werkomgeving waar ik onderdeel van uit 

mag maken – ik hoop dat ik mij de verworven floret skills nog kan herinneren tijdens de 

verdediging -. Dank onderwijscollega’s, in het bijzonder, Adrianne, Bart, Dana, Elly, Eva, 

Josephine, Judith, Martina, Martijn, Mieke, Sanne, Sophie & Swantje, voor jullie interesse in 

het onderzoek, het delen van promotie-ervaringen (Martijn!), voor de gezelligheid op het 

Poortgebouw en de gemeenschappelijk drive voor het geven van hoogwaardig onderwijs aan 

'onze' Master Farmacie studenten.  

Van onschatbare waarde voor het volbrengen van dit promotietraject zijn tot slot mijn familie 

en vrienden geweest. Ooms, tantes, neven, nichten, vrienden van de familie, dank voor jullie 

support en familieliefde.  

Pauzeclan vriendinnen! Het is bijzonder om al sinds de middelbare school vriendinnen te 

zijn. We zien elkaar niet meer dagelijks tijdens de pauzes, maar als we elkaar zien is het 

alsof we elkaar gisteren nog hebben gezien. Dank voor jullie onvoorwaardelijke support & 

trots, Annelies, Carla, Eva, Froukje, Krista & Titianne. Gelukkig staat er vlak voor de 

verdediging nog een Pauzeclan-weekend gepland voor de nodige ontspanning!       

Farmafriends! Ja, het gaat nu echt gebeuren! Lieve Annemieke, Ineke, Jonneke, Judith, 

Loes, Lonneke, Marieke, Marlous & Susanne, dank voor de al jarenlange vriendschap, de 

weekendjes of dagjes weg, de etentjes en gezelligheid. Jon, dankjewel voor het zijn van zo’n 

goede vriendin, voor de lieve kaartjes en berichtjes als support en het beleven van prachtige 

avonturen in verre oorden – traveling light -. Ik hoop echt dat je er de 31e bij kan zijn (maar 

een gezonde bebé is prioriteit no. 1)! Suus, dank voor de ontspannen avondjes in Grun de 

afgelopen jaren en je altijd goede zorgen als vriendin! Ik heb geprobeerd het nog even uit te 

stellen, maar ik denk dat er geen ontkomen meer is aan onze afspraak! ;-).  

Dank Irma, Nynke & Paulien, Johanneke, Lucia, Marieke, Mariette & Rianne voor de 

ontspannen tennissessies (en nabeschouwing!) van de afgelopen jaren. En Paul & Irm…. 

ons spontane vliegticket naar Las Vegas niet te vergeten!   

Aileen, Rianne, Susan, dank voor jullie support!        

Lieve Sjoukje & Douwe, dank voor jullie vriendschap, die aanvoelt als familie, jullie goede 

zorgen, de bordjes griesmeelpap, de dagelijkse autoritjes Zwolle-Groningen etc. etc., en ja, 

Douwe, nu moet er inderdaad een borrel op gedronken worden!    
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Lieve mum en dad, jullie open blik naar de wereld, jullie eeuwige onrust om continu nieuwe 

dingen te leren, te ontdekken - af te reizen naar verre oorden terwijl jullie wél (de 1e dag) 

ongerust zijn wanneer jullie dochters dat doen -, jullie liefde, jullie humor en optimisme is 

voor mij altijd een voorbeeld geweest van het leven. Hier kan ik jullie niet genoeg voor 

bedanken. Lieve Ilse, ik ben ontzettend blij en dankbaar met jou als zus! Een ABC van onze 

hilarische, mooie belevenissen als zussen vullen wij met gemak met meer dan 1 gebeurtenis 

per letter. Lieve Ilse en Edwin, dank voor jullie steun & liefde toppers! Wat was het leuk om 

ceremoniemeester te zijn op jullie bruiloft afgelopen zomer. Ilse zet 'm op nog even. Ik heb er 

alle vertrouwen in – dr. & dr. van der Pol it is -!        

Tot slot de paranimfen, Kim en Nynke. Twee nuchtere personen, die met humor in staat zijn 

om alles te relativeren. Het kan dan ook niet anders dan dat we 31 oktober samen met een 

lach (ook al is dit slechts de buitenkant) doorstaan en er een memorabele dag van maken! 

Kim, in het UMCG hadden we dezelfde duobaan lab-apotheker en promovendus. Wat was 

het fijn om een kamergenoot te hebben die op dezelfde golflengte zat, om inhoudelijk te 

sparren en dan als bijna vanzelfsprekend tot een oplossing te komen en om alles even 

heerlijk relativerend op scherp te stellen wanneer dat nodig was. En hoe leuk is het dat we 

nu ook beide als gepromoveerd ziekenhuisapotheker weer terug zijn op het vertrouwde lab! 

Lieve Nynke, één van de twee soul sisters, als er één is die alle ups en downs van het 

promotieonderzoek heeft meegekregen dan ben jij dat wel. Dank voor al die keren dat je 

voor me klaar stond en staat in Grun, Hlv en later Harlem. In real life met een bordje eten of 

met een berichtje waar alleen maar '♥' in staat. Fijn dat je weer op fietsafstand woont zodat 

we onze concertbezoeken, borrelmomenten, gesprekken over het leven (of over onnozele 

dingen) en reizen (via Schiphol) weer goed in stand kunnen houden. Ik ben er super trots op 

hoe je als 'kleine zusje' in de wereld staat! Daarvoor hoef je écht niet (ook) te promoveren!  

31 oktober, let’s do it!    
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