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Stellingen behorend bij het proefschrift

Pharmacogenetic studies in depression:
A focus on the serotonin transporter gene
Het genetisch testen van depressieve patiënten voorafgaand aan een behandeling met
SSRI’
s leidt binnen 6 weken tot een hoger percentage remissies (dit proefschrift).
Aangezien het serotonine transporter genotype positief geassocieerd is met zowel de
behandelingsrespons als met het voorkomen van bijwerkingen en somatische comorbiditeit
die ook leiden tot een lagere behandelingsrespons, blijft de vraag over de oorzaak van nonrespons tot nu toe onbeantwoord (dit proefschrift).
Patiënten met het 5-HTTLPR s/l genotype lijken, net zoals patiënten met het s/s
genotype, een verhoogd risico te hebben op SSRI non-respons en bijwerkingen. Dit zou de
aanname van een dominant s-allel kunnen rechtvaardigen (dit proefschrift).
Vanuit klinisch oogpunt zou in farmacogenetische studies het gebruik van een vergelijking
van risicoverschillen de voorkeur moeten krijgen boven het gebruik van een vergelijking
van relatieve risico’
s (dit proefschrift).
Zonder een controlegroep in farmacogenetische studies is het niet mogelijk om te
concluderen dat het genotype een effectmodificator is en niet slechts een prognostische
factor (dit proefschrift).
Polymorfismen in CYP1A1, GSTM1, GSTT1, NAT2 en GSTP1 lijken niet geassocieerd te
zijn met het rookgedrag van gezonde personen (Smits et al. Int J Cancer. 2004;110(2):266-70)
Door de respons op een behandeling alleen te definiëren als een verandering op een score
lijst, wordt de mening van de patiënt tekort gedaan.
De redenering van tijdschriften om kleine studies die geen statistisch significant resultaat
aantonen te weigeren vanwege een gebrek aan power, werkt publicatie bias in de hand.
Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens (Friedrich Nietzsche)
De grootte van je koffiemok is meer bepalend voor je bekendheid op een afdeling dan het
werk dat je hebt verricht.
Kim M. Smits
Maastricht, 5 oktober 2006

