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1. Cardiaal troponine is aanwezig in de bloedcirculatie van gezonde personen. Hoofdstuk 2
& 3.
2. Na intensief sporten kan cardiale ischemie niet uitgesloten worden, ook al zijn er geen
klinische symptomen aanwezig. Hoofdstuk 3 & 4.
3. Cardiaal troponine T in de bloedcirculatie is geassocieerd met de mate van coronaire
plaquevorming en is een sterke voorspeller voor het krijgen van een coronair event.
Hoofdstuk 7 & 8.
4. Enkele uren na het ontstaan van een myocardinfarct is alle cardiaal troponine T in de
bloedcirculatie gefragmenteerd. Hoofdstuk 10.
5. Hoog‐sensitieve cardiale troponine assays moeten nog verder verbeterd worden in het
lage meetbereik alvorens ze geschikt zijn voor prognostische toepassingen.
6. Met de komst van de hoog‐sensitieve cardiale troponine assays, is er geen toegevoegde
waarde meer voor vroege (cardiale) markers zoals myoglobine.
7. Patiënt is koning. Een klinisch chemisch laboratorium moet hoogwaardige kwaliteit
leveren niet alleen op analytisch gebied, maar minstens zo voor alle processen er
omheen. Geïnspireerd door “Als Disney de baas was in uw ziekenhuis”door Fred Lee.
8. Witte jassen in een ziekenhuis hebben meerdere functies, waarvan hygiëne onderaan
staat.
9. Bedenk eerst wat mogelijk is, dan pas wat onmogelijk is.
10. Teamwork is net als een orkest. Ieder heeft zijn eigen specialisme en alleen bij optimale
synergie kun je samen een mooi hoogtepunt bereiken.

