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Pharmacokinetics and pharmacogenetics of tacrolimus  

in renal transplant patients 
Maastricht, 25 oktober 2007 

Robert op den Buijsch 
 
1. Therapeutic drug monitoring van tacrolimus op basis van dalspiegels geeft een 

minder goede weergave van de biologische beschikbaarheid van tacrolimus dan 
een verkorte area under de curve (AUC) of een volledige 12 uurs area under the 
curve (AUC0-12).  (Dit proefschrift) 

 
2. Farmacogenetica is een discipline waarbij een klinisch chemicus, 

(ziekenhuis)apotheker, klinisch farmacoloog en specialisten van diverse medische 
disciplines nauw met elkaar moeten samenwerken om de farmacotherapie bij 
patiënten te optimaliseren. (Dit proefschrift) 

 
3. Om tot een goede uitspraak te komen voor een optimale farmacotherapie voor 

iedere individuele patiënt is het onontbeerlijk dat informatie van zowel genotype als 
fenotype bekend zijn van de enzymen die betrokken zijn bij de genees-
middelmetabolisatie. (Dit proefschrift)  

 
4. Referentiewaarden van hormonen die gemetaboliseerd worden door cytochrome 

P450 iso-enzymen, zoals De Hydro Epi Androsteron Sulfaat (DHEAS), moeten 
bijvoorkeur per genotype worden vastgesteld  (Dit proefschrift)  

 
5. Het vooraf vaststellen van het genotype bij patiënten die een orgaantransplantatie 

moeten ondergaan leidt sneller tot een therapeutische tacrolimusconcentratie wat 
de therapie efficiëntie bevordert en de subtherapeutische of toxische bijwerkingen 
vermindert. (Dit proefschrift) 

 
6. De toename in de dosis genormaliseerde tacrolimusconcentratie in de periode na 

de transplantatie is mogelijk het gevolg van een interactie van corticosteroïden en 
tacrolimus. (Dit proefschrift) 

 
7. Onder invloed van een hogere corticosteroïden dosering leiden variant allelen van  

PXR tot lagere dosis genormaliseerde farmacokinetische tacrolimus parameters en 
zodoende tot een hogere tacrolimus dosis.  (Dit proefschrift) 

 
8. De uitspraak van ta-cro-li-mus of ta-cro-li-mus kan nog wel eens tot verwarring 

leiden. 
 
9. Promoveren is het verhogen van je persoonlijke frustratiedrempel. 
 
10. Begrijpelijk maken van wat je eigen onderzoek inhoudt, is bijna net zo moeilijk als 

het onderzoek uitvoeren. 
 
11. Eigenwijsheid is een eigenschap die een onderzoeker moet bezitten voor het 

ontwikkelen van een gedachtelijn. 
 
12. Al baat een geneesmiddel niet altijd, het schaadt wel. 


