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1. Inleiding 
Cardiaal troponine (cTn) is een kwantitatieve merker van cardiomyocytschade. (1) 
Het resultaat moet beoordeeld worden in functie van de klinische symptomen en afwijkingen op ECG. 
 
Patiënten met acute borstpijn: 
- hoe lager de troponinespiegel, hoe hoger de negatieve predictieve waarde voor een acuut myocard infarct. 
- hoe hoger de troponinespiegel, hoe hoger de positieve predictieve waarde voor een acuut myocard infarct 
 

2. Referentiewaarden en kinetiek high sensitive troponine 
Referentiewaarde hs troponine I vanaf 8 juni 2015 

V < 0.016 µg/L 
M < 0.034 µg/L 

Deze referentiewaarden gelden voor 99
e
 percentiel van een gezonde referentiepopulatie van middelbare 

leeftijd. 
 
Er is nog geen internationale of Belgische consensus over welke eenheden moeten gehanteerd worden:  

- ofwel zoals o.a. Labo Van Poucke µg/L met 3 cijfers na de komma 

- ofwel 1000x hogere waarde met aangepaste eenheden ng/L 

 
Piekconcentratie troponine in bloed: 12h-16h. 
Troponine kan 2 weken of meer na een infarct verhoogd blijven. (2) 

3. Interpretatie high sensitive troponine 
Differentiaaldiagnose acuut myocardinfarct (AMI) 

(1) 
PPV: positieve predictieve waarde PE: longembool AMI LVH: linkerventrikel hypertrofie 
NPV: negatieve predictieve waarde CHF: congestief hartfalen SAB: subarachnoïdale bloeding 
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3.1. Sterk verhoogde gevoeligheid hs troponine 
- klein myocardinfarct. 
- al na 2 -3 h na begin van de klachten kan een hs troponineverhoging optreden. 

3.2. Normale/zwak verhoogde troponine + pijn <6h: controlestaal nodig 
Wat is een significant verschil tussen 1

e
 meting en 2

e
 meting na 3h? 

> 50% indien 1
e
 resultaat lager of rond de cuf-off. 

> 20% indien 1
e
 resultaat hoger was dan de referentiewaarde. (3) 

3.3. Verhoogde hs troponine, niet te wijten aan myocardinfarct 
In die gevallen blijft de troponinespiegel (meestal) stabiel en zijn er geen klinische aanwijzingen voor cardiale 
ischemie. (4) 
Een verhoogde troponinewaarde zonder myocardinfarct correleert met een 2-voudige stijging van het 
algemeen sterftecijfer op langere termijn. (5) 

• >70 jaar: 22% van de gezonde bevolking heeft een verhoogde waarde. (3) 

• Congestief hartfalen (CHF): een verhoogde hs troponine is op termijn geassocieerd met een 
verhoogde probabiliteit op een slechte afloop. (6) 

• Longembolie: bij acuut longembolie is troponine geassocieerd met een groter risico op korte termijn 
overlijden en morbiditeit. (7) 

• Nierfalen: bij eindstadium nieraandoening heeft troponine een prognostische betekenis. (7) 

• Myocarditis. 

• Pericarditis. 

• Tachy/brady-aritmie. 

• Aorta dissectie of ernstige aortaklep aandoening. 

• Cardiogene, hypovolemische of septische shock. 

• Coronairspasme. 

• Coronaire embolie of vasculitis. 

• Coronaire endotheliale disfunctie zonder significante coronairenziekte. 

• Hartcontusie, cardiale chirurgie, defibrillatie shock. 

• Tako-tsubo cardiomyopathie. 

• Ernstige linker ventrikel hypertrofie. 

• Sepsis. 

• Chronische longobstructie ziekten. 

• Pneumonie. 

• Pulmonale hypertensie. 

• Rabdomyolyse waarbij het hart is betrokken. 

• Hypertensieve urgenties. 

• Cardiotoxische middelen: antracyclines, herceptine, cocaïne, koolmonoxide intoxicatie. 

• Ernstige aandoening: ernstige anemie, ernstig respiratoir falen, beroerte, trauma, … 

• Infiltratieve aandoeningen zoals amyloïdose, sarcoïdose. 

• Extreme inspanning. 
(2, 3, 5,7) 
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