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Stellingen
behorende bij het proefschrift

P HARMACOKINETICS AND OPTIMAL EXPOSURE OF
ANTIFUNGAL DRUGS IN CRITICALLY ILL PATIENTS
1. Referentiewaarden voor therapeutic drug monitoring zijn streefwaarden en
dienen derhalve ook als zodanig geïnterpreteerd te worden (dit proefschrift).
2. Ook bij profylactisch gebruik van antimycotica is het doel de schimmel te
bestrijden, streefwaarden voor profylaxe zouden dan ook niet moeten verschillen van streefwaarden voor de behandeling van schimmelinfecties (dit
proefschrift).
3. De personen waar geneesmiddelen op worden getest lijken nauwelijks op de
patiënten die de geneesmiddelen uiteindelijk gebruiken (dit proefschrift).
4. Vaak wordt gedacht dat ernstig verzwakte patiënten beter een lagere dosering antimycotica kunnen krijgen, in de praktijk blijkt dat juist deze patiënten
een hogere dosering nodig hebben (dit proefschrift).
5. Laat mij de kracht vinden te veranderen wat ik kan veranderen, de kalmte
om te accepteren wat ik niet kan veranderen en de wijsheid om het verschil
hier tussen te zien. - Reinhold Niebuhr 6. Als je hoefjes hoort trappelen is de kans groot dat er een paard aan komt,
geen zebra.
7. Het is belangrijk om te weten wat je kunt, maar het is minstens zo belangrijk
te weten wat je niet kunt.
8. There are two ways of being rich, one is to have all you want, the other is to
be satisfied with what you have. - Jackie French Koller 9. Om out of the box te kunnen denken moet je eerst weten waar de box is.
10. Een schip ligt het veiligst in de haven, maar daar is het niet voor gemaakt.
11. Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but
eventually it will subside and something else will take its place. If I quit,
however, it lasts forever. - Lance Armstrong Kim van der Elst
Groningen, 5 juni 2015

