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Het moment voor de afname van een bloedmonster voor de schatting van de AUC 
met behulp van een populatie model voor TDM dient praktisch gekozen te word en. 
(Dit proefschrift) 

Het effect van een interactie tussen geneesmiddelen kan tussen patienten en 
gezonde vrijwilligers klinisch relevant verschillen. 
(Dit proefschrift) 

Naar mate een patient zieker is, voldoet de dosering in de bijsluiter minder. 
(Dit proefschrift) 

Een universele analyse methode is de hoeksteen van een laboratorium maar goed 
geschoolde analisten en ziekenhuisapothekers zijn het fundament voor een klinisch 
georienteerde TDM service. 
(Dit proefschrift) 

Het feit of een dosering hoog is hangt af van de bloedspiegel. 
(Dit proefschrift) 

De activiteit van metabolieten van antibiotica kan niet gegeneraliseerd worden maar 
dient per micro-organisme bepaald te worden. 
(Dit proefschrift) 

Als apothekers voor arts gaan spelen, wie runt dan de apotheek? 

Als de indicatie van een geneesmiddel bij herhaalrecepten beter geevalueerd zou 
worden, had polyfarmacie geen negatieve klank gehad. 

Meten is weten, maar leidt nog niet noodzakelijkerwijs tot begrijpen. 

Het resultaat van een vergadering is vaak omgekeerd evenredig met het aantal 
mensen die onvoorbereid aan de vergadering deelnemen. 

Jan-Willem C Alffenaar (Groningen, 21 december 2009) 


