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1. In de WHO definitie voor de detectie van myocardiale schade bij patiënten die zich bij de 
Eerste Hart Hulp melden, dient myoglobine vervangen te worden door hart-type FABP. 
(Alpert et al. J Am Coll Cardiol. 2000;36:959-69) 

 
2. Hart-type FABP is, ten opzichte van cardiaal troponine T (cTnT), een gevoeliger plasma 

marker voor het aantonen van geringe hartschade bij patiënten met chronisch hartfalen en 
onstabiele angina, en een betere voorspeller voor het ontstaan van nieuwe hartproblemen. 

     (dit  proefschrift) 
 
3. Het gebruik van hart-type FABP (H-FABP) als biochemische marker voor het aantonen 

van nierschade bij geperfundeerde ‘non-heart-beating’ donornieren voorspelt niet de nier-
functie op langere termijn maar wel de overlevingskansen op korte termijn. De H-FABP 
test draagt daarmee bij aan het terugdringen van het tekort aan donornieren voor 
transplantaties. 

     (dit proefschrift) 
 
4. Routinematig gebruik van lever-type FABP (L-FABP) als plasma marker voor het 

aantonen van afstotingsreacties na een levertransplantatie zal leiden tot een efficiëntere 
toepassing van immunosuppressieve therapie. 

     (dit proefschrift) 
 
5. Voor het aantonen van hersenschade zijn zowel brein-type FABP als hart-type FABP 

gevoeliger plasmamarkers dan S100B of neuron-specifiek enolase. 
     (dit proefschrift) 
 
6. Omdat er wereldwijd 1 miljoen mensen per jaar sterven aan de gevolgen van een 

verkeersongeluk, is het beleid van Ministeries van Verkeer en Waterstaat een belangrijke 
sleutel tot het terugdringen van de kosten in de gezondheidszorg.  
(Owen Dyer, BMJ 2004; 328:851) 

 
7. Bij de vergelijking van specificiteit en sensitiviteit van vroege en late hartschademarkers 

ontstaan verkeerde beoordelingen wanneer de tijd van het optreden van symptomen bij de 
patiënt vervangen wordt door de tijd van binnenkomst in het ziekenhuis. 
(Ghani et al Clin Chem 2000; 46:718-9)  

 
8. Opmerkingen over ‘chemische troep’ getuigen van weinig kennis over het meest 

gecompliceerde chemisch biologische stelsel dat er bestaat: de mens. 
 
9. Langdurige relaxatie van de ooglidspieren kan opgewekt worden door teveel illustraties 

bij presentaties. 
(eigen observaties) 

 
10. De voortdurende en vaak ongefundeerde druk die op wetenschappers wordt gelegd om 

onderzoeksresultaten te patenteren belemmert de vooruitgang van de wetenschap. 
 
11. In verband met de te verwachte toename van de collaterale flow in de omliggende 

gemeenten is de geboorde ondertunneling van de A2 als bypass-operatie voor het oplossen 
van het dagelijkse Maastrichtse verkeersinfarct te prefereren boven het plaatsen van een 
permanente stent (betonnen bak model). 

 


