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Stellingen behorende bij het proefschrift van 
M.A. van Agtmael 

1. Artemisinine derivaten zullen een steeds 
belangrijker rol gaan spelen in de 
behandeling van malaria, (dit proefschrift) 

2. De hoge sterfte door malaria wordt vooral 
veroorzaakt doordat een kind met koorts in 
Afrika te laat de goede medicijnen krijgt, 
(dit proefschrift) 

3. De krachtige werkzaamheid van artemether 
verlaagt de effectiviteit van de behandeling, 
(dit proefschrift) 

4 Door inname van artemether tabletten met 
een glas grapefmitsap zijn de concentraties 
in het bloed 2-3 keer zo hoog. (dit 
proefschrift) 

5. Bij een behandeling met artemether tabletten 
zijn de geneesmiddelconcentraties in het 
bloed na de laatste dosis veel lager dan na de 
eerste (zelfde) dosis. Dit is het gevolg van 
autoinductie, (dit proefschrift) 

6. Het concentratiebeloop van artemether in het 
bloed weerspiegelt zich in de urine (dit 
proefschrift) 

Propositions to the thesis of 
M.A van Agtmael 

1. Artemisinin derivatives will play an 
increasing role in the treatment of malaria, 
(this thesis) 

2. The high mortality by malaria is mainly 
caused by a child with fever in Africa that is 
treated too late with the right medicine, (this 
thesis) 

3. The high efficacy of artemether reduces its 
effectiveness, (this thesis) 

4. By intake of artemether tablets with 
grapefruit juice, the concentrations in the 
blood are 2 to 3 times increased, (this thesis) 

5. During a treatment with artemether tablets 
the drug concentrations in the blood after the 
last dose are much lower then after the first 
(similar) dose. This is caused by 
autoinduction, (this thesis) 

6. The concentration-time course of artemether 
in blood is reflected in urine (this thesis) 



7 De combinatietablet artemether/lumefantrine 
is een effectieve behandeling voor malaria 
zonder belangrijke bijwerkingen als het 
gedurende drie dagen twee maal daags en 
liefst met voedsel wordt ingenomen. 

8. Wie geneest heeft gelijk. (Plato) 
9. De recente Legionella epidemie 

onderschrijft veel meer de noodzaak tot 
onderzoek naar gastheer factoren voor het 
oplopen van infectieziekten dan het kweken 
van waterreservoirs. 

10. "Evidence based medicine" is subjectief. 
11. Een betere naam voor een VIP die is 

opgenomen in het ziekenhuis is FIP: 
Frequent Iatrogenic Pathology. 

12. Het groeiende geweld bij een groeiende 
economie betekent toch dat we iets verkeerd 
doen. 

13. Tennis is als schaken; je moet meer denken 
danslaan. 

14. Zoals flexwerken het mobiliteitsprobleem in 
dit te volle land kan oplossen zal flexdenken 
veel conflicten kunnen oplossen. 

7. The combinationtablet artemether/ 
lumefantrine is an effective treatment for 
malaria without important side effects if it is 
taken twice a day during three days 
preferably with food. 

8. The one who cures is right. (Plato) 
9. The recent Legionella outbreak in Holland 

endorses the need for research of 
susceptibility factors in the host more then 
culturing water reservoirs. 

10. Evidence based medicine is subjective. 
11. A better name for a VIP admitted in a 

hospital is FIP: Frequent Iatrogenic 
Pathology. 

12. The growing violence with a growing 
economy means that we are doing 
something wrong. 

13. Tennis is like chess; you have to think more 
then strike. 

14. Like 'flexworking' could solve the mobility 
problem is this too crowded country, 
'flexthinking' could solve many conflicts. 



15. Het electronisch dossier en recept zal het 
aantal medische fouten reduceren mits de 
dokter niet te veel aandacht voor het 
beeldscherm heeft en te weinig voor de 
patiënt. 

16. Het zal mogelijk worden om de duur van 
een antibioticum kuur beter te bepalen dan 
door empirie. 

17. Probiotica zullen naast antibiotica een 
groeiende rol krijgen in de preventie en 
behandeling van infectieziekten. 

18. Globalisering zal leiden tot een 
wetenschappelijke revolutie; interactieve 
communicatie tussen onderzoeksgroepen en 
analyse van grote universele databestanden 
zullen centraal komen te staan in 
wetenschappelijk onderzoek. 

15. The electronic dossier and prescription will 
reduce the number of medical errors when 
the doctor does not focus too much on the 
screen and too little on the patient. 

16. It will be possible to define the dose and 
duration of an antibiotic regimen better then 
through empiric knowledge. 

17. Besides antibiotics the role of probiotics will 
grow in the prevention and treatment of 
infectious diseases. 

18. Globalisation will lead to a scientific 
revolution: interactive communication 
between international research groups and 
analysis of large universal databases will 
dominate in scientific research. 
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I just can't find the answers to the questions that keep going through my mind 

(uit: "Isn't it time" The babies) 



Een tijd om te planten en een tijd om te oogsten, 

een tijd om te doden en een tijd om te genezen 

Prediker, III, 1-8 

(uit: 'Artemisia, een vrouw' Rauda Jamis) 


