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Metformin
Pharmacogenetics and Metabolic Effects

Stellingen behorende bij het proefschrift

1. Metformine heeft twee tegengestelde effecten op de ontwikkeling van neuropathie: aan de ene kant 

beschermt metformine tegen neuropathie door verbetering van de glucoseregulatie, maar aan de 

andere kant vergroot metformine de kans op neuropathie door verlaging van het vitamine B12-

gehalte. (dit proefschrift)

2. Metformine heeft geen invloed op het serum vitamine D-gehalte. (dit proefschrift)

3. De bescherming door metformine tegen gewichtstoename bij diabetes mellitus type 2 kan voor 

ongeveer één derde verklaard worden door verminderd insulinegebruik, maar niet door minder eten. 

(dit proefschrift)

4. Het rs11212617 A>C polymorfisme is geassocieerd met een gunstiger effect van metformine op de 

glucoseregulatie en insulinebehoefte, maar daarnaast ook met verlaagde metformine plasmaspiegels. 

(dit proefschrift)

5. Het rs8192675 T>C polymorfisme is een potentiële kandidaat voor gestratificeerde behandeling van 

diabetes mellitus type 2. (dit proefschrift)

6. De kans op succesvolle behandeling van hypertensie is het grootst wanneer patiënten hun bloeddruk 

zelf controleren door middel van geprotocolleerde thuismetingen. (TASMINH4 trial, Lancet 2018)

7. Bij de aanpak van diabetes mellitus type 2 moeten we ons meer gaan richten op voorkomen en 

genezen, dan op steeds verder uitbreiden van glucoseverlagende medicatie.

8. Vanwege de steeds verder stijgende prevalentie van obesitas moet er tijdens de opleiding meer 

aandacht komen voor lichamelijk onderzoek bij de obese patiënt. (Silk, JAMA 2011)

9. De goedkoopste en eenvoudigste oplossing ter voorkoming van vitamine B12-tekort, namelijk het 

toevoegen van een beetje B12 aan metforminetabletten, is bemoeilijkt doordat patenten (nodig voor 

het terugverdienmodel van duur fase 3 onderzoek) gemakkelijk omzeild kunnen worden.

10. Uit de buik op de buik is een goed begin. (De electieve inleiding van de baring, dr. J.J. Out, 1945 – 2006)

11. De traditie die meegaat met haar tijd heeft de grootste kans om te blijven bestaan.

Mattijs Out, juni 2018


