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stellingen behorend bij het proefschrift: 
 

Cardiac troponins: State of the (He)Art 
towards optimization of interpretation 

 
 

1. Concentraties van cardiaal troponine T vertonen, in tegenstelling tot die van cardiaal 
troponine I, een dag-nachtritme in klinisch stabiele individuen. (dit proefschrift) 
 
2. De chronisch verhoogde cardiaal troponine T concentraties in het serum van patiënten met 
een verminderde nierfunctie worden niet primair verklaard door een verminderde klaring. 
(dit proefschrift) 
 
3. Door het combineren van de concentraties van cardiaal troponine T en cardiaal troponine 
I kan een acuut myocardinfarct in een groot deel van de patiënten na één enkele bloedafname 
in een zeer vroeg stadium worden uitgesloten. (dit proefschrift) 
 
4. Chronische verhoogde cardiale troponine levels zijn een voorspeller voor vroegtijdig 
overlijden. (dit proefschrift) 
 
5. De samenwerking tussen artsen, laboratoria en diagnostische firma’s is cruciaal in de 
ontwikkeling van meer specifieke (combinatie-)testen voor de diagnostiek van het acute 
myocardinfarct. (dit proefschrift; valorisatie paragraaf) 
 
6. De term ‘vals-positieve’ uitslag impliceert dat een uitslag geen betekenis heeft. Bij het 
merendeel van de  ‘vals-positieve’ cardiale troponine uitslagen blijkt dit echter niet het geval.  
 
7. Wat significant is in statistische termen is niet altijd van significante betekenis voor een 
patiënt.  
 
8. Nieuwsgierigheid is een bron van energie op de weg van weten naar begrijpen.  
 
9. Niet het gebrek aan mogelijkheden en kansen, maar de definitie maakt perfectie 
onbereikbaar. 


