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STELLINGEN 

[01] Intact cardiaal troponine T verdwijnt in de eerste uren na een hartinfarct snel uit de circulatie, 

maar immunoreactieve fragmenten blijven langer aanwezig. 

Dit proefschrift 

 

[02] Voor interpretatie van met size-exclusion chromatografie verkregen data van niet-globulaire 

of onbekende eiwitten moet de Stokes radius gebruikt worden in plaats van het 

molecuulgewicht. 

Dit proefschrift 

 

[03] Een verhoogd cardiaal troponine T of I zegt niets over de oorzaak van hartschade en ook niet 

of deze schade al dan niet reversibel is. 

Dit proefschrift 

 

[04] Degradatie van cardiaal troponine T heeft geen invloed op de diagnostische en prognostische 

waarde van de huidige derde generatie immunoassay, maar wel op de interpretatie van 

troponine T verhogingen bij primair niet-cardiale ziektebeelden. 

Dit proefschrift 

 

[05] De uitslag van een immunoassay die het intacte cardiaal troponine T meet zal alleen verhoogd 

zijn bij recente hartschade en kan dus differentiëren tussen acute myocardschade en niet 

acute myocardschade. 

 

[06] De klinisch chemicus moet een bijdrage kunnen en willen leveren aan het brede scala aan 

onderzoeksvraagstellingen dat vanuit de kliniek wordt aangedragen. 

 

[07] De mogelijkheid dat huisartsen een troponine bepaling kunnen aanvragen is onwenselijk. 

 

[08] Om klinisch wetenschappelijk onderzoek goed op te zetten en uit te voeren zijn een goede 

communicatie en wederzijds begrip tussen kliniek en laboratorium noodzakelijke 

voorwaarden. 

 

[09] Gewenste zaken komen altijd gelegen. 

 

[10] Een koppige promovendus maakt het zichzelf niet altijd gemakkelijk. 

 




