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Stellingen behorende bij het proefschrift

Variability in response to antihypertensive drug therapy
From population based therapy towards individualized treatment

1. Give different drugs to different patients, for the sweet ones do not benefit everyone, nor 
do the astringent ones, nor are all patients able to drink the same things (Hippocrates van Kos,  
ca. 400 v. Chr.).

2. Om de bloeddruk te verlagen (< 140/90 mm Hg) is, vanuit klinisch perspectief, de keuze voor 
een antihypertensivum beter te maken op basis van zelf gerapporteerde etniciteit dan op basis 
van een tijdrovende rotatie strategie (dit proefschrift).

3. Het effect van natuurlijke variatie in de bloeddruk wordt in de dagelijkse praktijk onderschat, 
wat leidt tot een niet-optimale antihypertensieve medicamenteuze therapie (dit proefschrift).

4. Genetische informatie verklaart vooralsnog te weinig verschillen in bloeddrukverlagend 
effect tussen patiënten om in de kliniek een rol te kunnen spelen bij het selecteren van een 
bloeddrukverlagend geneesmiddel voor een individuele patiënt (dit proefschrift).

5. Door toepassing van de ‘populatie methode’ is het mogelijk om zowel verschillen in het 24-uurs 
bloeddrukprofiel als verschillen in bloeddrukverlagend effect tussen patiënten te kwantificeren 
en deels te verklaren (dit proefschrift).

6. Farmacokinetische-farmacodynamische analyse leidt tot inzicht in de concentratie-effect 
relaties van bloeddrukverlagende geneesmiddelen en biedt daarmee de mogelijkheid om  het 
juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt te selecteren (dit proefschrift).

7. De populatie methode is een ‘nice tool’ om het aantal bloeddrukmetingen te evalueren en te 
optimaliseren voor vaststelling van het 24-uurs bloeddrukprofiel. 

8. Prediction is very difficult, especially about the future (Niels Bohr, 1885-1962).

9. Observe, record, tabulate, communicate. Use your five senses. Learn to see, learn to hear, learn 
to feel, learn to smell, and know that by practice alone you can become expert (William Osler, 
1849-1919).

10. Het is onbegrijpelijk dat ondanks aangetoonde meerwaarde er zo weinig ziekenhuisapothekers 
op klinische afdelingen aanwezig zijn (Klopotowska JE et al, Critical Care 2010 en WINGS studie).

11. In de veranderende wereld van zorg en daarin sterke invloed van overheid en verzekeraars is 
het van belang je niet te laten leiden door sentiment, maar de krachten te bundelen om de 
kwaliteit van zorg te leveren die de patiënt verdient.

12. Multitasken lijkt wenselijk, echter we zijn meer gebaat bij ‘switchtasken’.

Amsterdam, december 2014             Petra van Rijn-Bikker


