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Stellingenn behorend bij het proefschrift 
'Pharmaceutical,, chronobiological and clinical aspects of melatonin' 

I. . 
Dee concentratie melatonine op het tijdstip van de Dim Light Melatonin Onset (DLMO) in bloed 
ligtt bij DSPS patiënten een factor 2,5 hoger dan de DLMO in speeksel, 
(ditt proefschrift hoofdstuk 2) 

II . . 
Bijj  patiënten met het Delayed Sleep Phase Syndrome (DSPS) wordt de DLMO later bereikt dan 
bijj  gezonde vrijwilligers, 
(ditt proefschrift hoofdstuk: 3). 

m. . 
Melatoninee heeft een negatief effect op de vigilantie en dient daarom te worden afgeraden bij het 
uitvoerenn van eentonige werkzaamheden waarbij langdurig de aandacht moet worden 
vastgehouden. . 
(ditt proefschrift hoofdstuk: 3). 

rv. . 
Behandelingg van het Delayed Sleep Phase Syndrome (DSPS) met melatonine verbetert de scores 
vann de verschillende kwaliteit van leven indices aanzienlijk, 
(ditt proefschrift: hoofdstuk 4) 

V. . 
Behandelingg van een verstoord slaap-waak ritme met melatonine kan bij sommige patiënten ook 
anderee klachten, zoals hoofdpijn en nekpijn verminderen, 
(ditt proefschrift: hoofdstuk 4) 

VI. . 
Dee spierverslapper pancuronium maskeert de prejunctionele muscarine receptor in 
luchtwegweefsell  van de cavia. Dit kan de oorzaak zijn van de (schijnbare) afwezigheid van deze 
receptorenn in luchtwegweefsel van patiënten waarbij deze spierverslapper is toegepast 
(Nagtegaall JE et al. Life Sciences 1995; 57:2325-2333.) 

VII . . 
Dee toedieningstijden van geneesmiddelen in ziekenhuizen zijn veelal niet gestoeld op het 
optimaall  gebruik maken van de biologische klok, maar op de CAO van de verpleging. 

VIII . . 
Inn het land der blinden, kan één oog van belang zijn voor een goed dag-nacht ritme. 



IX. . 
Eenn grens aan de dosis melatonine per toedieningseenheid, waarboven melatonine als 
geneesmiddell  wordt aangemerkt, gaat voorbij aan het grote first-pass effect van de lever. Bij 
toedieningsvormenn die deze leverpassage omzeilen is het mogelijk farmacologische spiegels te 
bereikenn met toegestane doseringen, 
(gebaseerdd op: Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 2000:1:5-7) 

X. . 
'Dee sluizen open voor melatonine?' In Sluis (Zeeland) werd melatonine nog eenjaar na het 
verkoopverbodd in de etalages van drogisten te koop aangeboden. 

XI. . 
Inn de USA is de volgende tekst verplicht voor verpakkingen van voedingssupplementen: 'Dit 
middell  is niet bestemd voor diagnose, genezing of preventie'. Vanwege de vele klinisch bewezen 
effectenn van melatonine is deze tekst onterecht voor preparaten met melatonine. Echter, omdat 
voedingssupplementenn niet worden gecontroleerd op inhoud en zuiverheid kan dit voor veel 
preparatenn die volgens de verpakking melatonine bevatten, wel opgaan, 
(nav:: Anonymous: Herbal Roulette. Consumer Reports 1995:60:698-705) 

XII . . 
Hett gezegde:' Op de juiste tijd op de juiste plaats', is goed bruikbaar voor de toepassing van een 
geneesmiddell  volgens de principes van de chronofarmacologie. 

XIII . . 
Wanneerr de 24-uurs economie zou betekenen dat iedereen op zijn optimale tijden zou kunnen 
slapenn en werken zou een afwijking van het conventionele slaap-waak patroon nauwelijks meer 
problemenn geven. 

xrv. . 
Dee ophef waarmee nieuwe (vaak 'me-too') geneesmiddelen op de markt worden gebracht staat in 
geenn verhouding tot de vrijwel geruisloze afvoer van belangrijke geneesmiddelen met een 
bewezenn effectiviteit, waarvan de fabrikant onvoldoende financieel gewin heeft maar waarvan 
velee patiënten afhankelijk zijn. 

XV. . 
Hett openmaken van reclamemateriaal van de farmaceutische industrie is een morele verplichting 
vann de (ziekenhuis)apotheker, niet vanwege de wetenschappelijke kwaliteit van de inhoud, als 
well  vanwege de scheiding van de plastic omhulling en het papier. 

XVI . . 
Voorr het schrijven van een proefschrift is het essentieel dat de kinderen van de promovendus een 
ongestoordd slaap-waakritme hebben dat is afgestemd op het slaap-werkritme 


