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Stellingen behorende bij het proefschrift

Medication safety in patients with cirrhosis

1.

Transparantie is het fundament voor geneesmiddelveiligheidsadviezen, zowel in de
gebruikte methoden, als in de onderbouwing van het advies. [dit proefschrift]

2.

Men kan er zeker niet vanuit gaan dat als een geneesmiddel in geringe mate door de lever
geklaard wordt, het veilig gebruikt kan worden door patiënten met cirrose. [dit proefschrift]

3.

In recente onderzoeken naar de veiligheid, dan wel effectiviteit, van protonpompremmers
en statines bij patiënten met cirrose, worden farmacokinetische veranderingen over het
hoofd gezien. [dit proefschrift]

4.

Het voorschrijven en gebruik van NSAID’s bij patiënten met cirrose moet drastisch omlaag.
[dit proefschrift]

5.

De term leverfunctiestoornis moet niet meer gebruikt worden in relatie tot medicatie. [dit
proefschrift]

6.

Gegevens uit de praktijk over de veiligheid en optimale dosering van geneesmiddelen
bij patiënten met cirrose zouden een waardevolle bron van informatie zijn gezien de
hoeveelheid literatuur voor sommige middelen erg beperkt is.

7.

Vanwege de complexiteit van het onderwerp, hebben we gespecialiseerde apothekers
nodig op het gebied van hepatologie.

8.

Het wordt hoog tijd dat men ook internationaal onze adviezen voor veilig
geneesmiddelgebruik bij cirrose gaat implementeren.

9.

Leave the beaten track behind occasionally and dive into the woods. Every time you do, you
will be certain to find something you have never seen before. [Alexander Graham Bell]

10. Der bint leu dee nich van gedachtn veraandert; mer dee deankt nooit noa. [Twents
spreekwoord]
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