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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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1. De verschillende aspecten van nicotineverslaving lijken beïnvloed te worden door genetische 

varianten in afzonderljke processen; “ochtendroken” door genen die de respons op nicotine 
beïnvloeden, “rookpatroon” daarentegen door genen die de neurotransmitters betrokken bij 
verslaving beïnvloeden. (Dit proefschrift) 

 
2. Stoproken percentages bij het gebruik van de antidepressiva bupropion en nortriptyline 

kunnen waarschijnlijk worden verhoogd door op voorhand individuen te identificeren die 
hoogactiviteit varianten van het serotonine transporter gen bezitten. (Dit proefschrift) 

 
3. Het in kaart brengen van een genetisch profiel van een individuele roker heeft de potentie 

om op voorhand te bepalen welke type stoproken-medicatie het meest effectief is. 
(Dit proefschrift) 

 
4. Zowel rokers als huisartsen zijn geïnteresseerd in een genetische test voor rookverslaving als 

deze aangeboden wordt via de huisarts, maar voor een succesvolle invoering hebben beide 
groepen toenemend behoefte aan voorlichting over dit onderwerp. (Dit proefschrift) 

 
5. Het belang van het gelijktijdig onderzoeken van meerdere genen en hun varianten wordt 

onderstreept door de bevinding dat combinaties van genetische varianten een significant effect 
vertonen, terwijl de varianten afzonderlijk geen effect laten zien. 

 
6. De politiek had er bij het opstellen van het huidige stoproken beleid beter aan gedaan om 

het spreekwoord “voorkomen is beter dan genezen” in het achterhoofd te houden. 
 
7. Bij het gebruik van de huidige stoproken behandelingen is het onvermijdelijk dat het 

aantal gestopten (en daarmee ook je statistische power) snel in rook op gaat. 
 

8. In plaats van offers te brengen aan hun “draak” om deze rustig te houden, zouden rokers er 
beter aan doen om, net als St. Joris, moeilijkheden en gevaar onder ogen te zien, hoe groot 
of afschrikkelijk het ook moge lijken en hoe slecht ‘bewapend’ men zich ook voelt. Door er 
moedig en vol vertrouwen op af te gaan, alle kracht in zich gebruikend om het kwaad te 
overwinnen, is de kans dat men slaagt groot. (vrij naar Baden Powell, oprichter van scouting) 

 
9. Een wijs persoon zegt niet alles wat hij denkt, maar denkt na bij alles wat hij zegt. (Aristoteles) 

 
10. Alles wat je overhoudt aan het schrijven van stellingen, zijn slapeloze nachten. 

 
 


