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Stellingen

N het proefschrift

The rote of troponin T in the quantification of ischemic myocardial injury

door
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1. Het gebruik van een afkapwaarde van 0 05 pg/L voor een acuut hartinfarct suggereert
ten onrechte dat troponine T waarden onder deze grens geen klinische betekems
hebben

2. Verminderde renale klanng van fragmenten van troponine T letdt ondanks afwezigheid
van hartschade tot een meetbare verhoging van de troponine T concentrate in seaim.

3. Het toedienen van ontstekingsremmers na een hartinfarct om reperfusieschade te
beperken leidt tot een reductie van de uiteindehjke infarctgrootte

4. Bi) het modelleren van biologische Systemen is het belangrijk de werkelijkheid niet utt
het cog te verliezen.

5. Hogere opbrengsten zijn vaak een resultaat van geconcentreerd werken.

6 Ondanks alle vooruitgang in het gebruiksgemak van presentatiesoftware lijkt het
opzetten en uitvoeren van een dubbelblind, gerandomiseerde cross-over studie nog
alti/d makkelijker dan het maken van een goede en heldere presentatie van de
resultaten.

7. Het nadeel van kant en klare analysepakketten is de onbekendheid met de feitelijk

uitgevoerde chemische reacties. Kennis hiervan is essentieel voor het oplossen van

onvoorziene problemen.

8. Bij de positiebepaling van een deeltje zijn z'n wegen ondoorgrondelijk.

9. Een van de werkzaamheden van de klinisch chemisch onderzoeker is het zoeken naar

oplossingen


