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Hypertensie, bekend als verhoogde bloeddruk, is wereldwijd een belangrijk gezondheidsprobleem. 

Het aantal patiënten met hypertensie wordt geschat op 1 miljard en zal de komende jaren verder 

stijgen. Mensen met hypertensie lopen een verhoogd risico om vroegtijdig te overlijden aan hart- en 

vaatziekten. Wereldwijd is 30% van alle sterfgevallen toe te schrijven aan hart- en vaatziekten. Jaarlijks 

overlijden 9,4 miljoen mensen aan de complicaties van hypertensie zoals een beroerte of hartinfarct.

Hypertensie is een belangrijke en te beïnvloeden risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het 

verlagen van de systolische bloeddruk (bovendruk) met 10 mm Hg of van de diastolische bloeddruk 

(onderdruk) met 5 mm Hg zorgt voor een 30-40% lager risico op het krijgen van een beroerte en 

een 20% lager risico op het krijgen van een hartinfarct. Ondanks de beschikbaarheid van effectieve 

bloeddrukverlagende geneesmiddelen (antihypertensiva) is het aantal mensen bij wie de bloeddruk 

onder controle is echter teleurstellend laag; slechts 25-40% van de patiënten met een hoge bloeddruk 

in Europa haalt de streefwaarde (systolische/diastolische bloeddruk <140/90 mm Hg). Daardoor wordt 

in een groot deel van de bevolking niet de maximale verlaging van het risico op hart- en vaatziekten 

bereikt. Er is duidelijk behoefte aan een strategie om voor de individuele patiënt het meest effectieve 

bloeddrukverlagende geneesmiddel te kiezen waarmee de streefwaarde wel wordt gehaald ter 

verbetering van de effectiviteit van de (lopende) hypertensie behandeling.

Het kiezen van het juiste bloeddrukverlagende geneesmiddel voor een individuele patiënt vereist 

inzicht in de factoren die bijdragen aan de variabiliteit (verschillen) in bloeddruk en de variabiliteit 

in geneesmiddelrespons zowel tussen (inter-individueel) als binnen individuen (intra-individueel). 

Variabiliteit in bloeddruk zowel tussen individuen als ook binnen een individu, is een verschijnsel dat 

beïnvloed wordt door vele factoren in reactie op biologische, mechanische en omgevingsfactoren. 

Ambulante bloeddrukmeting ofwel 24-uurs bloeddrukregistratie, maakt het mogelijk om de variatie in 

bloeddruk gedurende een etmaal in kaart te brengen in een individuele patiënt. Bovendien, specifieke 

kenmerken van het 24-uurs bloeddrukprofiel, zoals de gemiddelde bloeddruk overdag (daytime) en de 

gemiddelde bloeddruk ’s nachts (nighttime), de dip in de bloeddruk tijdens de nacht (nocturnal dip) en 

de stijging van de bloeddruk in de ochtend (morning surge) hebben een voorspellende waarde voor 

het krijgen van orgaanschade en cardiovasculaire (betrekking hebbend op hart (cardio) en bloedvaten 

(vasculair)) gebeurtenissen, zoals een beroerte of een hartinfarct. Deze voorspellende waarde is beter 

dan die van de gemiddelde bloeddruk gemeten tijdens een bezoek aan de arts. 

Verder is bekend dat er een grote inter-individuele variatie bestaat in respons op bloeddrukverlagende 

geneesmiddelen. Methoden die kunnen voorspellen welke personen goed op een specifiek 

bloeddrukverlagend geneesmiddel reageren ontbreken. Individualisering van de behandeling is 

meestal gebaseerd op ‘trial and error’ en dit is omslachtig en tijdrovend. In de literatuur is melding 

gemaakt van diverse voorspellende factoren voor de effectiviteit van bloeddrukverlagende 

geneesmiddelen, zoals de plasma renine activiteit, leeftijd en etniciteit. Het effect van inter-individuele 
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verschillen in farmacokinetiek (opname, verdeling, omzetting in het lichaam en uitscheiding van een 

geneesmiddel uit het lichaam, resulterend in een bepaalde blootstelling aan een geneesmiddel) en 

farmacodynamiek (wat doet het geneesmiddel met het lichaam, resulterend in het beoogde effect, 

maar ook in bijwerkingen) van bloeddrukverlagende geneesmiddelen zijn echter niet in kaart gebracht. 

In het onderzoek beschreven in dit proefschrift wordt populatie farmacokinetische (PK) en 

farmacodynamische (PD) modellering gebruikt met als doel de variabiliteit in bloeddruk en de 

variabiliteit in de respons op bloeddrukverlagende geneesmiddelen tussen patiënten te kwantificeren 

en te evalueren hoe deze variabiliteit kan worden verklaard, zoals bijvoorbeeld door etniciteit, genetica 

(HOOFDSTUk 1). Op deze manier probeert dit proefschrift suggesties aan de hand te doen om de 

behandeling van hypertensie te individualiseren.

De gegevens die zijn gebruikt in dit onderzoek zijn afkomstig van de SUNSET studie (Surinamers in 

Nederland: studie naar gezondheid en etniciteit) en de ROTATIE studie. De SUNSET studie betreft een 

representatieve steekproef uit het bevolkingsregister met als doel de prevalentie van cardiovasculaire 

risicofactoren zoals roken, hypertensie en diabetes bij Hindoestaanse, Creoolse Surinamers en blanke 

Nederlanders te meten. De studie bestond uit een gestructureerd interview en een aanvullend 

lichamelijk onderzoek bij ongeveer 1000 Surinamers en 500 blanke Nederlanders in de leeftijd van 

35-60 jaar in Amsterdam Zuidoost. Indien een verhoogde bloeddruk werd gemeten tijdens het 

SUNSET onderzoek werden de personen uitgenodigd voor deelname aan het ROTATIE onderzoek. 

In de ROTATIE studie werden de personen behandeld voor hypertensie met 5 bloeddrukverlagende 

geneesmiddelen, in gerandomiseerde volgorde (ROTATIE), namelijk een angiotensine converterend 

enzym (ACE) remmer (lisinopril), een b-blokker (nebivolol), een calcium antagonist (barnidipine), een 

diureticum (hydrochloorthiazide) en een angiotensine receptor blokker (eprosartan).

In HOOFDSTUk 2 wordt de vraag gesteld of de keuze voor een bloeddrukverlagend geneesmiddel 

even goed of beter gemaakt kan worden op basis van etniciteit in plaats van de ‘trial and error’ 

benadering. In de hypertensieve multiraciale populatie werden twee mogelijke behandelalgoritmes 

vergeleken met behulp van een Monte Carlo simulatie: 1) de ‘trial and error’ benadering, hierna 

genoemd de rotatie strategie (een systematische rotatie van behandeling in monotherapie met een 

ACE-remmer, een b-blokker, een calcium antagonist, een diureticum en een angiotensine receptor 

blokker en 2) een etnische strategie, waar de keuze van het geneesmiddel is gebaseerd alleen op de 

etnische achtergrond van de patiënt: een diureticum voor mensen van Afrikaanse afkomst en een ACE-

remmer voor blanken. Statistisch gezien bereikten meer patiënten de streefwaarde (gecorrigeerde 

systolische bloeddruk <140 mm Hg) middels de rotatiestrategie dan met de etnische strategie (39,6% 

vs. 36,7%). Echter vanuit klinisch perspectief is dit verschil klein en lijkt de effectiviteit van beide 

strategieën vergelijkbaar. Bovendien, heeft de etnische strategie het voordeel dat patiënten hun doel 

bereiken in een korter tijdsbestek, omdat de zoektocht naar het geneesmiddel dat de bloeddruk het 
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meest verlaagt door middel van rotatie niet meer nodig is. Een tweede bevinding van deze studie 

was, dat het bloeddrukverlagend effect in de rotatie strategie kan worden overschat ten gevolge 

van de natuurlijke variatie in bloeddruk (variabiliteit binnen een patiënt in de bloeddruk als gevolg 

van meetfouten en natuurlijk voorkomende, biologische variatie binnen individuen). Dit kan in 25-

50% van de patiënten die behandeld worden met een rotatie strategie leiden tot selectie van een 

geneesmiddel dat niet de grootste bloeddrukdaling laat zien, in vergelijking tot één of meerdere 

andere geneesmiddelen in de rotatie strategie. Een foutieve keuze dus van het geneesmiddel. Het 

is van belang de natuurlijke variatie in bloeddruk niet te verwaarlozen, omdat dit kan leiden tot een 

niet-optimale antihypertensieve medicamenteuze therapie. Aangezien deze conclusie is gebaseerd op 

gesimuleerde gegevens, is evaluatie in een prospectieve studie nodig.

In HOOFDSTUk 3 is beschreven of op basis van genetische variatie de individuele respons op 

bloeddrukverlagende geneesmiddelen kan worden voorspeld. Daarnaast wordt beoordeeld in 

hoeverre de individuele respons op bloeddrukverlagende geneesmiddelen kan worden verklaard door 

de gecombineerde effecten van demografische, omgevings- en genetische factoren. Bij dit onderzoek 

werden gegevens geanalyseerd die werden verkregen uit de ROTATIE studie. Het ‘crossover design’ 

van de studie (6 weken behandeling met aansluitend 3 weken een geneesmiddelvrije periode) maakte 

het mogelijk om de natuurlijke variatie in de bloeddruk (variabiliteit binnen een patiënt in de bloeddruk 

als gevolg van meetfouten en natuurlijk voorkomende, biologische variatie binnen individuen; dit is 

exclusief het geneesmiddeleffect) vast te stellen. We hebben aangenomen dat het verschil tussen 

de totale variantie in de dataset (377 behandel periodes van 6 weken) en de natuurlijke variatie in 

bloeddruk binnen individuen de potentieel voorspelbare variatie is. De geschatte, niet te voorspellen, 

natuurlijke variatie in systolische bloeddruk binnen individuen in de ROTATIE populatie was 65% van 

de totale variantie (totale variantie (inclusief geneesmiddeleffect)= 120 mm Hg2, natuurlijke variatie = 

78 mm Hg2). Het resterende deel van 35% is daarom de potentieel voorspelbare variatie in individuele 

respons op bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

In het best passende analysemodel zijn de effecten van de demografische, omgevings en genetische 

factoren bestudeerd. Deze factoren verklaarden 23% van de totale variantie, goed voor 66% (23/35) 

van de voorspelbare variantie. Etniciteit, het gebruik van weinig zout en een genetisch polymorfisme 

(alpha-adducin 614G→T polymorfisme) bleken geneesmiddel gerelateerde voorspellers. Een aantal 

genetische varianten (ADD1 614G→T, ADRB1 145A→G, ADRB2 79C→G, CYP11B2 344C→T en SLC12A3 

78G→A) droegen significant bij (9%) aan de totale variantie. Door de effecten van de omgevings, 

demografische en genetische factoren te combineren bleek de bloeddrukverlaging twee keer zo goed 

te voorspellen dan op basis van leeftijd en etniciteit alleen (23% vs. 11% van de totale variantie). De 

toegevoegde waarde van individuele genetische polymorfismen bij het kiezen van de best mogelijke 

antihypertensieve behandeling was echter beperkt (van 1,1 tot 2,4%). 
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De relatie tussen de concentratie van een geneesmiddel in het bloed en het geneesmiddeleffect in het 

lichaam wordt beschreven door de farmacodynamiek. Om de relatie tussen concentratie en effect van 

bloeddrukverlagende geneesmiddelen te beschrijven, met inbegrip van de inter-individuele variabiliteit 

in deze relatie, hebben we ‘non-linear mixed effects modeling’ (NONMEM) geïntroduceerd. Dit is een 

methodologie waarbij het mogelijk is gelijktijdig het gemiddelde geneesmiddeleffect in een populatie 

als ook de variabiliteit tussen de patiënten in het geneesmiddeleffect te kwantificeren.

Allereerst werd een populatiemodel ontwikkeld dat het 24-uurs bloeddrukprofiel beschrijft in 

parameters die rechtstreeks correleren met specifieke kenmerken van het 24-uurs bloeddrukprofiel. 

Dit zijn de gemiddelde bloeddruk overdag, de gemiddelde bloeddruk ’s nachts, de dip in de bloeddruk 

tijdens de nacht en de stijging van de bloeddruk in de ochtend, die op hun beurt weer gerelateerd 

zijn aan cardiovasculaire gebeurtenissen zoals een beroerte of een hartinfarct (HOOFDSTUk 4). 

Het 24-uurs bloeddrukprofiel werd adequaat beschreven met de som van 2 cosinus functies. Aan de 

hand van het 24-uurs profiel was het mogelijk de basislijn systolische bloeddruk (BSL), nadir (minimale 

systolische bloeddruk tijdens de nacht) en change (het verschil in systolische bloeddruk tussen dag en 

nacht) te schatten en de inter-patient variatie in deze parameters. BSL, nadir en change correleerden 

goed met de gemiddelde bloeddruk overdag en ’s nachts, de dip in de bloeddruk tijdens de nacht en 

de stijging van de bloeddruk in de ochtend (R2 = 0,50-0,92). Variabiliteit in het model kon gedeeltelijk 

worden verklaard door etniciteit. Het verschil in systolische bloeddruk tussen dag en nacht (change) 

was namelijk 40% hoger in blanke Nederlanders en 26,8% hoger in Hindoestaanse Surinamers in 

vergelijking met Creoolse Surinamers. Geen correlaties werden waargenomen voor de onderzochte 

genetische  polymorfismen. 

De volgende stap was het populatiemodel zoals beschreven in hoofdstuk 4 toe te passen in een PKPD 

studie. Als modelstof werd het bloeddrukverlagend geneesmiddel eprosartan gebruikt. Alvorens 

de farmacokinetiek van eprosartan te kunnen beschrijven, hebben we een methode ontwikkeld om 

de concentraties van eprosartan in bloed te kunnen meten. In HOOFDSTUk 5 is beschreven hoe 

we een selectieve en gevoelige vloeistof-chromatografie (LC)-tandem massaspectrometrie (MS/

MS) methode hebben ontwikkeld en gevalideerd. Eprosartan werd geëxtraheerd uit het bloed 

door gebruik te maken van een eenvoudige eiwit-precipitatie-methode met acetonitril. Als interne 

standaard werd gedeutereerd d6-eprosartan gebruikt. Met deze bepalingsmethode is het mogelijk 

eprosartan in bloed te meten tussen 5 en 7500 ng/ml. De onnauwkeurigheid in de bepaling was binnen 

± 5,2% en de imprecisie in de bepaling was kleiner dan 7%. Matrixeffecten waren eveneens klein (< 7%); 

de efficiëntie van het proces was tussen 96% en 105%. De ontwikkelde methode is succesvol toegepast 

om de farmacokinetiek van eprosartan te bestuderen.
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De relatie tussen blootstelling aan eprosartan en het effect daarvan op de systolische bloeddruk is 

beschreven in HOOFDSTUk 6. Hierbij werd gebruik gemaakt van het ontwikkelde populatiemodel 

voor het 24-uurs bloeddrukprofiel uit hoofdstuk 4. De gemiddelde relatie tussen dosis, concentratie 

in het bloed (farmacokinetiek) en bloeddrukdaling (farmacodyamiek) werd beschreven. Daarnaast 

werd de inter-individuele variabiliteit in deze processen gekwantificeerd. Mogelijke correlaties tussen 

PK en PD parameters en covariaten (zoals leeftijd, geslacht, etniciteit etc.) werden geëvalueerd, om 

de inter-individuele variabiliteit in bloeddrukverlaging tussen patiënten te kunnen verklaren. Deze 

correlaties kunnen mogelijk aanknopingspunten zijn om de behandeling voor de individuele patiënt 

te optimaliseren. 

Het tijdsverloop van de concentratie eprosartan in het bloed werd adequaat beschreven met een 

2-compartimenten model met nulde-orde absorptie en eerste-orde eliminatie. De vertraging 

tussen het verloop van de concentratie in het bloed en het bloeddrukverlagend effect (hysterese) is 

beschreven middels een hypothetisch effectcompartiment. De relatie tussen de daling in systolische 

bloeddruk en de concentratie eprosartan in het hypothetisch effectcompartiment werd het best 

beschreven middels een log-lineaire relatie (het geneesmiddel effect = de helling van de relatie x de 

logaritme van de eprosartan concentratie). Ongeveer 80% van de maximale bloeddrukdaling werd 

waargenomen na 24 dagen. Inter-individuele variabiliteit in de reactie op het geneesmiddel (de 

helling van de log-lineaire relatie) was 65% en daalde naar 14% wanneer etniciteit werd toegevoegd als 

covariaat. Etniciteit verklaarde de verschillen tussen patiënten in het effect van eprosartan als volgt: 

Creoolse Surinamers reageerden niet op het geneesmiddel in tegenstelling tot blanke Nederlanders en 

Surinamers van Hindoestaanse afkomst. Dit model laat zien dat een geïntegreerde farmacokinetische-

farmacodynamische analyse kan helpen om meer inzicht te krijgen in de concentratie-effect relaties 

van bloeddrukverlagende geneesmiddelen. Daarnaast is het een hulpmiddel in de zoektocht naar 

aanknopingspunten om de medicamenteuze behandeling van hypertensie te individualiseren.

In HOOFDSTUk 7 zijn de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift weergegeven. De sterke 

punten en de beperkingen van de studies worden besproken samen met de gevolgen voor toekomstig 

onderzoek en de klinische praktijk. De belangrijkste punten zijn hieronder samengevat. 

Om de behandeling van hypertensie te individualiseren zijn nieuwe strategieën nodig. Toepassen van 

populatie modellering (gebruikmakend van ‘non-linear mixed effects modeling’ (NONMEM)) kan 

hieraan een bijdrage leveren namelijk:
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•	 deze methode maakt het mogelijk het 24-uurs bloeddrukprofiel te beschrijven in drie parameters 

(BSL, nadir en change) die correleren met de gemiddelde systolische bloeddruk overdag, 

de gemiddelde systolische bloeddruk in de nacht, de dip in de bloeddruk tijdens de nacht en 

de stijging van de bloeddruk in de ochtend. Bovendien maakt deze methode het mogelijk de 

variabiliteit tussen patiënten in deze parameters te kwantificeren en (deels) te verklaren. Op deze 

manier wordt inzicht verkregen in de variabiliteit van de bloeddruk.

•	 deze methode maakt het mogelijk de relatie te beschrijven tussen de concentratie eprosartan in 

het bloed en het bloeddrukverlagende effect van deze angiotensine receptor blokker. Daarnaast 

is het mogelijk de verschillen in het bloeddrukverlagende effect van eprosartan tussen patiënten 

te kwantificeren en (deels) te verklaren.  Deze methode is geschikt om inzicht te verkrijgen in de 

variabiliteit in bloeddrukverlagend effect van geneesmiddelen.

In het onderzoek beschreven in dit proefschrift zijn de eerste stappen gezet om de populatie-methode 

toe te passen in de behandeling van hypertensie. Om de juistheid van het model te bevestigen wordt 

aanbevolen het model te valideren met gegevens afkomstig van een soortgelijke populatie, maar die 

onafhankelijk verzameld zijn van de beschreven studie. Daarnaast is het van belang de correlatie van 

de modelparameters BSL, nadir en change in grotere gegevensbestanden te bevestigen en direct te 

relateren aan klinische uitkomsten, zoals hartinfarcten en beroertes. Tevens is het van belang  de 

invloed van covariaten op de variabiliteit in bloeddruk en op de variabiliteit in het bloeddrukverlagende 

effect van geneesmiddelen verder te onderzoeken in een grotere populatie met een hogere 

uitgangsbloeddruk dan beschreven in de ROTATIE studie. De populatie-methode is ook geschikt 

om variabiliteit in bloeddruk en bloeddrukverlagend effect binnen een patiënt (intra-individuele 

variabiliteit) in kaart te brengen.

Een andere belangrijke toegevoegde waarde van de populatie-methode is, dat het model de mogelijkheid 

biedt om de frequentie van het aantal bloeddrukmetingen te evalueren en te optimaliseren. Om een 

24-uurs bloeddrukprofiel in kaart te brengen is het nu nog noodzakelijk te voldoen aan een aantal 

vooraf vastgestelde criteria (≥ 70% succesvolle bloeddrukmetingen overdag en ’s nachts, en tenminste 

1 of meer bloeddrukmetingen per uur). Deze frequente metingen zijn belastend voor de patiënt. 

Met behulp van deze populatie-methode is het mogelijk het aantal bloeddrukmetingen te beperken, 

omdat de beschikbare informatie vanuit het populatiemodel voor een deel de bloeddrukmetingen bij 

de individuele patiënt kan vervangen. 
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CONCLUSIE

Variabiliteit in bloeddruk is een veelzijdig verschijnsel. Voor onderzoekers en artsen is het een 

uitdaging de variabiliteit in bloeddruk en de variabiliteit in respons op bloeddrukverlagende 

geneesmiddelen te herkennen om het juiste geneesmiddel te kiezen en het bloeddrukverlagend 

effect correct te kunnen evalueren. In het onderzoek beschreven in dit proefschrift zijn de eerste 

stappen gezet om de populatie-methode toe te passen in de behandeling van hypertensie. Een deel 

van de bloeddruk variatie en de variatie in reactie op het bloeddrukverlagende effect van eprosartan 

kan worden verklaard door etniciteit. Vooralsnog is de bijdrage van genetische factoren te beperkt 

om een rol te kunnen gaan spelen in de kliniek. Toekomstig onderzoek zou gericht moeten worden 

op evaluatie van de ontwikkelde modellen. Hierbij zouden de populatiemodellen hun toegevoegde 

waarde kunnen bewijzen door limitering van het aantal bloeddrukmetingen benodigd voor het 24-

uurs bloeddrukprofiel en door de identificatie van biologische, mechanische en omgevingsfactoren 

die kunnen dienen als ‘leads’ voor de individualisatie van de medicamenteuze behandeling van 

hypertensie.
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A   angiotensin converting enzyme inhibitor

ABPM   ambulatory blood pressure monitoring

ACE   angiotensin converting enzyme

ADD1   alpha-adducin

ADRB1   beta-1 adrenoceptor

ADRB2   beta-2 adrenoceptor

ADRB3   beta-3 adrenoceptor

AGT   angiotensinogen

AIC   Akaike information criterion

Amp   amplitude of the cosine function

ANOVA   analysis of variance

ARB   angiotensin receptor antagonist

AT1R   angiotensin II receptor type 1

B    b-blocker

BL   black

BP   blood pressure

BSL   baseline SBP

C   calcium antagonist

C    concentration 

Ce   concentration in the hypothetical effect compartment

Cp   plasma concentration  

CHA    change

Change   difference between the maximum SBP during the day and the  

   minimum SBP during the night

CI   confidence interval

CL   clearance

COV   covariate

CV   coefficient of variation

CV   cardiovascular

CVD   cardiovascular disease

CWRES   conditional weighted residual

CYP11B2   aldosteronsynthase

D    diuretic

D1   duration of zero-order absorption

d6-eprosartan  deuterated eprosartan

DBP   diastolic blood pressure

DDS   correction factor  for the difference in SBP measurements
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DNA   deoxyribonucleic acid

E   angiotensin receptor antagonist

E   drug effect

Emax   maximum effect

EBE   empirical Bayes estimate

EC50   plasma concentration at which half of the maximum effect is achieved

ESC   European Society of Cardiology

ESH   European Society of Hypertension

ESI   electrospray ionization 

F   bioavailability

FDA   Food and Drug Administration

FOCE   first-order conditional estimation

g   hill coefficient

GNB3   G-protein beta 3 subunit

GOF   goodness of fit

h    hour

HCT   hydrochlorothiazide

HDL   high-density lipoprotein

HOR   horizontal displacement over time

HPLC   high-performance liquid chromatography

IDACO   the International Database of Ambulatory BP in relation to   

   Cardiovascular Outcome

IIV   interindividual variability

IOV   interoccasion variability

IPRED   individual predictions

IS   internal standard

ke0   first-order rate constant describing drug transport

LC-MS   liquid chromatography-mass spectrometry

LDL   low-density lipoprotein

(L/U) LOQ  (lower, upper) limit of quantification

ME   matrix effects

MI   myocardial infarction

min   minute

MRM   multiple reaction monitoring

MS    morning surge

MS(/MS)    (tandem) mass spectrometry

MVOF   minimum value of the objective function
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Nadir   minimum blood pressure during the night

ND   nocturnal dip

NICE   the National Institute for health and Clinical Excellence

Non-C   noncompliance

NONMEM  nonlinear mixed effects modeling

PCR   polymerase chain reaction

PD   pharmacodynamics

PE   process efficiency

PER   the period of the diurnal blood pressure profile

PK   pharmacokinetics

PRED   population predictions

Q   intercompartmental clearance between central and peripheral  

   compartment

QC    quality control

R2    correlation coefficient

RAS   renin angiotensin system

ROTATE   crossover, open-label, single-drug treatment study in a Dutch  

   multiracial population

RSE   relative standard error

S/N   signal to noise ratio

SA   South Asian

SBP   systolic blood pressure

SCNN1G   amiloride-sensitive-epithelial sodium channel

SCORE   Systematic COronary Risk Evaluation

SD   standard deviation

SDcor   corrected standard deviation for natural variation

SLC12A3   thiazide-sensitive sodium channel

SLP   slope of the concentration effect relationship

SNP   single-nucleotide polymorphism

SPE   solid phase extraction

SPSS   statistical software program

SUNSET   Surinamese in the Netherlands: a study on health and ethnicity

t   time

Trp   tryptophan

TSQ   triple stage quadrupole

UV   ultraviolet 

V   volume of distribution
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V1   volume of distribution of central compartment

V2   volume of distribution of peripheral compartment

VPC   visual predictive check

W   white

WHO   World Health Organization

WRES   weighted residual
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Het is zover!

Het boekje is tastbaar, de proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig uitoefenen van de wetenschap 

is doorstaan. Hoewel het maken van dit proefschrift niet over rozen ging, kijk ik met voldoening terug 

op een enerverende periode waarin ik veel heb geleerd, zowel op wetenschappelijk gebied als ook 

op persoonlijk vlak. Zonder strijd geen overwinning! Dit proefschrift zou niet tot stand gekomen zijn 

zonder de steun en hulp van vele personen die ik graag wil bedanken.

Allereerst wil ik mijn promotoren bedanken voor de hulp bij het tot stand komen van het manuscript.

Prof. dr. R.P. Koopmans, beste Richard, dank voor je voortdurende betrokkenheid, nimmer aflatende 

positieve instelling en geduld in mijn promotietraject. Jouw humor, gedrevenheid en enthousiasme 

werken aanstekelijk. Als internist – klinisch farmacoloog was je destijds betrokken bij het klinisch 

farmaceutisch rapport in de ziekenhuisapotheek en daarbij leerde je, ons apothekers, casuïstiek uit 

een ander perspectief te bekijken. Geweldig dat ik als apotheker in de ROTATIE studie kon stappen en 

daarmee de kliniek in. 

Prof. dr. R.A.A. Mathôt, beste Ron, ik heb het zeer gewaardeerd dat je in dit project bent gestapt als 

mijn promotor. Dank voor je focus, geduld en vertrouwen om het proefschrift af te ronden. Ik ben 

onder de indruk van je kennis op het gebied van farmacokinetisch- farmacodynamisch modeleren. Een 

expertise die we met jouw aanstelling als hoogleraar Klinische Farmacologie nu ook in huis hebben en 

waar je met veel enthousiasme en gedrevenheid inhoud aan geeft. De NONMEM-groep laat zien dat 

er veel potentie is en onder jouw begeleiding  gaat dit de komende jaren zeker zijn vruchten afwerpen.

Dr. R.M. van Hest, beste Reinier, op het moment dat jij betrokken raakte bij mijn promotietraject wist 

ik dat mijn promotie bijna niet meer stuk kon. Zonder jouw positieve kritische aandacht, je steun op 

divers vlak en advies was ik er niet gekomen. Veel dank. Ook kan ik niet ongenoemd laten de snelheid 

waarmee je mijn manuscripten las en mijn mails beantwoordde, dat waardeer ik ten zeerste.

Geachte leden van de promotiecommissie, Prof. dr. A. de Boer, Prof. dr. H.J. Guchelaar, Prof. dr. 

M.M. Levi, Prof. dr. L. Lie-A-Huen, Dr. G.A. van Montfrans en Prof. dr. A.H. Zwinderman, dank voor 

de bereidheid om zitting te nemen in de commissie en voor de inhoudelijke beoordeling van dit 

proefschrift. Enkele personen wil ik nog in het bijzonder noemen:

Prof. dr. H.J. Guchelaar, beste Henk-Jan, in de tijd dat je hoofd was van de ziekenhuisapotheek in 

het AMC, genereerde je veel onderzoeksprojecten in samenwerking met klinische afdelingen. Je 

enthousiasmeerde en motiveerde je staf voor wetenschappelijk onderzoek. Dank voor de mogelijkheid 

die je destijds creëerde om in het ROTATIE project te stappen.
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Prof. dr. L. Lie-A-Huen, beste Loraine, na het vertrek van Henk-Jan heb jij het stokje overgenomen en 

heb je mij de mogelijkheid gegeven om het onderzoek te kunnen voortzetten. Onder jouw leiderschap 

zijn Ron en Reinier aangetrokken waar ik mijn voordeel mee deed. Ook toen er zich een moeilijk 

moment voordeed, wist je een oplossing te bedenken, veel dank daarvoor. 

Dr. G.A. van Montfrans, beste Gert, samen met Richard heb je aan de wieg gestaan van het ROTATIE 

project. Met plezier ging ik naar de hypertensiebesprekingen, waar ik onder de indruk was van je kennis 

op het gebied van hypertensie met altijd wel een leuke parallel in de literatuur of een interessante 

referentie. Een hoogtepunt wat ik niet ongenoemd wil laten, was het hypertensie symposium in 

Suriname. Je organiseerde dat de gehele onderzoeksgroep naar Suriname kon afreizen om nascholing 

te geven, een onvergetelijke ervaring. Dank voor de begeleiding en erg leuk dat je deelneemt aan de 

oppositie.

Alle mede-auteurs van de artikelen in dit proefschrift ben ik zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de 

verschillende manuscripten.

Het ROTATIE project zou direct zijn gestrand zonder medewerking van de patiënten die meededen 

aan het onderzoek. Dank, zonder jullie hadden we veel nuttige informatie nooit bij elkaar kunnen 

krijgen. Ook dank aan de farmaceutische industrie (destijds Solvay Pharmaceuticals Weesp, Menarini 

Farma Woerden, Astellas Pharma Leiderdorp) die een financiële bijdrage hebben geleverd om de 

ROTATIE studie te kunnen uitvoeren.

De belangrijkste mensen in de begeleiding van de ROTATIE studie zijn reeds hierboven genoemd. Het 

bijzondere in dit onderzoeksproject was toch wel, dat een arts en een apotheker waren gekoppeld 

om de diverse deelgebieden te onderzoeken. Gideon, we hebben menig uurtje samen op de 

poli doorgebracht, we waren goed op elkaar ingespeeld, wisten het vertrouwen te krijgen van de 

onderzoekspopulatie en hadden zo onze favoriete patiënten en vice versa… Ik denk met plezier terug 

aan deze uurtjes, je humor en betrokkenheid, enorm bedankt voor de samenwerking.

Diverse mensen hebben ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd: Marianne en Petra, bedankt 

voor de hulp bij de ambulante bloeddrukmetingen en de administratie daar omheen. Jan Willem, dank 

voor het inkloppen van de vele data, hand en spandiensten, een mooi bijbaantje destijds. Waarschijnlijk 

al lang verleden tijd nu je zelf gepromoveerd bent. Willem Veenstra, wat een inspanningen en 

administratie rond de ROTATIE studie, maar je zorgde dat de doosjes met de juiste medicatie altijd 

weer tijdig klaar stonden, de samenwerking verliep vlekkeloos. Wouter Feenstra, dank voor de hulp 

op ICT- gebied. Ik had altijd wel weer een vraagje, vooral als het ging over Access, maar gelukkig werd 

steeds weer een gaatje gevonden om te helpen.
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De ROTATIE studie is onlosmakelijk verbonden aan het SUNSET project. Daarom dank aan alle 

betrokkenen en in het bijzonder Navin, die op één of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan 

het slagen van het ROTATIE project. Ook wil ik op deze plaats Lizzy noemen, die destijds onderzoek 

deed naar creatine kinase en bloeddruk met een link naar de SUNSET en ROTATIE studie. Lizzy, je 

bent een geweldige onderzoekster met een enorm doorzettingsvermogen, dank voor de kennis die je 

overdraagt en veel succes in de wetenschap.

De analisten van het laboratorium van de ziekenhuisapotheek, in het bijzonder Yin en Lilian, wil ik 

bedanken voor de hulp bij het opslaan van de monsters en de betrokkenheid bij het opzetten en 

uitvoering van de bepalingsmethode voor eprosartan. In de wandelgangen eprosatan genoemd… 

Inderdaad hadden we in dit traject wel een aantal hobbels te overwinnen. Uiteindelijk i.s.m. het 

laboratorium Genetisch metabole ziekten is het gelukt om een LC-MS/MS bepaling op te zetten. Allen 

dank voor jullie inspanningen.

LAP&P consultants, Bart, Nelleke en Oliver wil ik bedanken voor de samenwerking op het gebied van 

farmacokinetisch-farmacodynamisch modeleren.

Al vanaf 1997 ben ik werkzaam in de ziekenhuisapotheek van het AMC. Eerst als projectapotheker, 

vervolgens in opleiding en aansluitend als geregistreerd ziekenhuisapotheker op de afdeling 

Farmaceutische Dienstverlening Apotheek, met een voorliefde voor activiteiten in het EKZ. In deze 

periode heb ik veel mensen zien komen en gaan in allerlei functies, daar zou ik ook een boekje over 

kunnen schrijven, maar dat is geen wetenschap. Ik prijs me gelukkig met zoveel fijne (oud) collega’s. 

Ik waag me er maar niet aan om iedereen bij naam en toenaam te noemen. Dank voor de hulp en 

belangstelling gedurende het onderzoek. Mede door jullie ga ik met plezier naar mijn werk.

Lieve vrienden, ook zonder jullie support had ik dit niet kunnen voltooien, want naast de nodige 

inspanning had ik ook behoefte aan ontspanning. Dank voor jullie vriendschap en gezelligheid buiten 

het werk.

Paul, dank voor de mooie cover en je adviezen om het boekje te editen, het heeft me enorm geholpen 

het boekje af te krijgen.

Lieve Niekie, dank voor de vele uurtjes dat je met veel liefde eerst 1, vervolgens 2 en tenslotte 3 

kinderen gedurende het gehele promotietraject elke week trouw hebt opgevangen.

Lieve paranimfen, Joanke en Irma, heel veel dank voor jullie steun en advies rondom deze bevalling. 
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Irma, we hebben hetzelfde geboortejaar, we zijn gelijk begonnen met de studie Farmacie in Utrecht, 

maar we troffen elkaar pas in het AMC in 1997 als project-apotheker. Daar is de basis gelegd voor onze 

vriendschap, destijds kamergenoten waar we lief en leed gedeeld hebben en ook na je terugkeer in het 

AMC kon ik altijd even binnenlopen voor advies of gezelligheid. Dank dat je me terzijde wilt staan bij 

de verdediging. 

Joanke, wat leuk dat je nu mijn paranimf bent. Ik heb de kunst van je af kunnen kijken, maar wat 

promoveren inhoudt realiseer je je pas onderweg en als ik jou beluister, blijkt het na jaren ook weer 

ver weg . 

Dierbare familie en schoonfamilie, Wim, Diny, Cora, Marianne, Gerdien, Rieno; dank voor jullie 

warmte en belangstelling!

Lieve mams, wat ben je een geweldige moeder. Altijd sta je voor je kinderen klaar, ben je bezorgd 

om de vele activiteiten en lange werkdagen en biedt je ondersteuning waar mogelijk. Wat zou het 

mooi zijn geweest, als je vandaag samen met papa hier had kunnen staan. Helaas hebben we 30 jaar 

geleden al afscheid moeten nemen. Ik bewonder je wilskracht en ben je dankbaar dat je de ruimte hebt 

geboden om ons te ontwikkelen en zie hier het resultaat.

Teunis-Jan en Joanke, lieve broer en zus, ik wil hier graag ook noemen dat ik trots ben op wie jullie 

geworden zijn. Hele verschillende studies, maar boeiend genoeg heeft ons werk toch veel raakvlakken. 

Maar werk is maar werk, we zijn gezegend met lieve echtgenoten en mooie kinderen. Wat zou het 

mooi zijn geweest als onze zus Ellen ook op dit feestje zou zijn.  Op 12-jarige leeftijd werd ze ziek, een 

zeldzame aandoening waar geen geneesmiddelen voor beschikbaar waren. Ik als 1 jaar jongere zus 

dacht dat te gaan veranderen, ‘de drive’  voor mijn studiekeuze, vandaar dat ik mijn proefschrift ook 

aan haar opdraag.

Lieve Lisca, Rebecca en Jurjan, jullie zijn pareltjes van grote waarde. Met jullie thuis ben ik verzekerd 

van de benodigde afleiding, knuffels en ontspanning. Wat kijken jullie uit naar het moment dat de 

verhaaltjes klaar zijn, het is zover, het boekje is af en nee, je kunt het niet kopen in de winkel en ik word 

ook niet beroemd.

Lieve Marius, na bijna 20 jaar samen ken je allerlei farmaceutische en medische termen, maar het blijft 

toch een aparte tak van sport. Je bent er altijd in blijven geloven, bedankt voor je onvoorwaardelijke 

liefde, steun en vertrouwen in een goede afloop. Zonder jouw liefde en geduld had ik dit boekje niet 

kunnen maken, je vraagt je vast al af what’s next…

Genieten van de talenten die God ons geeft, in de wetenschap dat Zijn bloed de hartslag is die ons leven doet!
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