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SUMMARY

SUMMARY

Research into the biological nature of scars has lead to an increased understanding 
of mechanisms in hypertrophic scar formation, which are described in chapter 
2. This resulted in the development of more speci!c therapeutic options. Despite 
this, hypertrophic scars remain dif!cult to treat. In chapter 3 multiple therapies and 
studies are discussed. The aim of this thesis research was to identify factors, both at a 
clinical and molecular level, that are involved in human hypertrophic scar formation, 
to provide potential targets for new therapies. For this we employed several studies 
investigating patient characteristics and patterns of gene and protein expression of 
various cytokines and chemokines in scar tissue samples that are associated with 
hypertrophic scar formation.

In chapter 4, we described the incidence of hypertrophic scar formation and its 
association with several patient characteristics in standardized wound healing models. 
In our series 60% of patients developed a hypertrophic scar after surgery, typically 
during the !rst three months after surgery. Most hypertrophic scars that were present 
three months after surgery were still hypertrophic after 12 months. Young, non-smoking 
patients were most susceptible for hypertrophic scar formation. These data contribute 
to the determination of a population that is at high-risk for developing a hypertrophic 
scar, and underline the importance of stratifying for age and smoking when analyzing 
experimental studies on the treatment of hypertrophic scars. Furthermore, in the 
future these data can contribute to the development of an accurate prediction model, 
by which clinicians can predict the scar outcome of patients. 

Besides an increased incidence in predisposed individuals and susceptible 
regions of the body, hypertrophic scar formation occurs more often after delayed 
reepithelialization. Although it is mainly described as a disorder of the dermis, histologic 
evaluation of hypertrophic scar tissue has also revealed epidermal abnormalities. 
These abnormalities strongly resemble epidermal alterations observed in the 
skin disorder psoriasis. Psoriasis can be effectively treated with topical application 
of calcipotriol, a synthetic derivative of vitamin D. We hypothesized that topical 
application of calcipotriol could prevent hypertrophic scar formation by altering the 
biochemical properties of the epidermis. Therefore, a randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial was performed to investigate the preventive effect of topical 
calcipotriol use on hypertrophic scar formation, and to investigate the biochemical 
properties of the epidermis during hypertrophic scar formation (chapter 5). We 
established that topical application of calcipotriol during the !rst 3 months of wound 
healing does not affect the incidence of hypertrophic scar formation. Furthermore, 
we observed a strong association between keratinocyte activation and hypertrophic 
scar formation. Because the activated phenotype is generally present only during the 
in"ammatory phase of wound healing, it seems that a prolonged in"ammatory phase 
is an important prerequisite for, or sign of, hypertrophic scar formation. 

Evidence is increasing that immunologic responses manifested shortly after 
wounding play an important role in hypertrophic scar formation. Corticosteroids are 
widely used as treatment for excessive scarring by intralesional injection. The use 
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of corticosteroids to prevent hypertrophic scar formation seems rational, and it is 
conceivable that systemically administered corticosteroids affect a wider range of 
in!ammatory processes that in!uence wound healing and may therefore be more 
successful in preventing hypertrophic scar formation. To study this assumption we 
conducted a prospective cohort study in patients undergoing cardiothoracic surgery 
through a median sternotomy incision (chapter 6). Dexamethasone was administered 
systemically at high dose before and after cardiac surgery that required the use of 
cardiopulmonary bypass. The presternal scars were clinically evaluated, measured and 
scored as normotrophic or hypertrophic up to 52 weeks postoperatively. We observed 
no statistically signi"cant differences in incidence of hypertrophy when comparing 
patients who did and who did not receive dexamethasone perioperatively. However, 
scars became signi"cantly wider and thicker in the dexamethasone group compared 
with the control group. These differences in scar width and thickness were mainly 
present in patients that developed hypertrophic scars. These "ndings contribute 
to the concept of the involvement of perioperative immunologic responses in the 
etiology of hypertrophic scar formation. An explanation for our "ndings could lie in 
the effect of the cardiopulmonary bypass, which activates the in!ammatory response, 
or in the effect that corticosteroids have on macrophage activation and differentiation, 
as corticosteroids are known to stimulate the alternative activation of macrophages.

Macrophages are considered key players in wound healing. They can display 
different functional phenotypes. The currently most widely used classi"cation scheme 
for the activation of macrophages de"nes classically activated macrophages as M1, 
and the group of non-classically activated (or alternatively activated) macrophages as 
M2. M1 macrophages have an increased expression of CD40 and exhibit antimicrobial 
properties releasing in!ammatory mediators including tumor necrosis factor-D, nitric 
oxide and interleukin (IL)-6 and IL-12. M2 macrophages produce transforming growth 
factor-ß and IL-10 and express both mannose receptor (CD206) and haemoglobin 
scavenger receptor (CD163). They are involved in "brosis. Whether the proposed 
phenotypes actually represent macrophage populations in the human host, and 
how these phenotypes are represented in the human wound during normotrophic 
and hypertrophic scar formation is currently unknown. Therefore, we investigated the 
time course of the cellular in!ux of in!ammatory cells, and especially the macrophage 
phenotype, associated with normotrophic and hypertrophic scar formation (chapter 
7). The number and distribution of CD45+, CD68+, CD40+, CD163+ and CD206+ 
cells were evaluated, and expression levels of the genes associated with classically- 
and alternatively-activated macrophages were investigated. In scar tissue samples 
developing to hypertrophic scars an increased number of macrophages was present 
4 and 6 weeks postoperatively. These macrophages showed an increased expression 
of CD163 and CD40, which are markers for M1 and M2 macrophages, respectively. 
However, an association between hypertrophic scar formation and a macrophage 
phenotype that "ts the current dogmas on macrophage activation and differentiation 
could not be established.

Compared with normal skin, hypertrophic scars have an increased number of 
blood vessels with a more dilated phenotype. Furthermore, in hypertrophic scars 
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the blood !ow is increased as measured by laser-doppler. This implies the presence 
of an increased vascular density in hypertrophic scars compared with normotrophic 
scars. To provide further insight in, and to identify new molecular details about the 
angiogenic pro"le during normotrophic and hypertrophic scar formation, we examined 
the time course of the angiogenic response during hypertrophic scar formation in 
humans in comparison with normotrophic scar formation (chapter 8). In our study 
microvessel densities were signi"cantly higher in the hypertrophic compared with the 
normotrophic scars 12 weeks and 52 weeks postoperatively. Moreover, we established 
that differential expression of angiopoietin-1, angiopoietin-2 and urokinase-type 
plasminogen activator in time is associated with an increased vascular density in 
hypertrophic scars compared with normotrophic scars.

In chapter 9, the "ndings described in this thesis are summarized and discussed in 
the context of the current developments in wound healing research. Conclusions are 
presented and future directions for research of wound healing and hypertrophic scar 
formation are proposed.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN

CELLULAIRE EN MOLECULAIRE MECHANISMEN VAN 
LITTEKENHYPERTROFIE: POTENTIËLE DOELWITTEN  
VOOR THERAPIE

Inleiding
De huid is ons grootste orgaan en dient als een beschermende barrière tegen infecties 
en overmatig verlies van water, en helpt ons lichaam op de juiste temperatuur te 
houden. De huid kan worden onderverdeeld in een oppervlakkige laag, de opperhuid, 
en een diepere laag, de lederhuid. De opperhuid bevat voornamelijk opperhuidcellen 
(keratinocyten), en de lederhuid zowel steunstof-producerende cellen (!broblasten) 
als steunstoffen, met name collageen. Deze steunstoffen, ook wel extracellulaire 
matrix genoemd, geven stevigheid aan de huid. Daarnaast bevinden zich in de huid 
verschillende typen witte bloedcellen, die ons beschermen tegen infectie. Al de 
verschillende cellen en stoffen in de huid hebben hun eigen speci!eke functie maar 
werken ook erg nauw samen. 

 De huid is een van de meest frequent beschadigde menselijke organen. Als de 
integriteit van de huid is geschonden, is wondgenezing cruciaal om deze natuurlijke 
barrière te herstellen. Het genezingsproces van de wond, die normaal gesproken 
resulteert in de vorming van een litteken, is een uiterst complex proces, waarbij tal van 
verschillen cellen, celstoffen en steunstoffen een rol spelen. Overmatig bloedverlies 
wordt voorkomen door de vorming van een bloedstolsel, die verder dienst doet als 
een matrix die ontstekingscellen, endotheelcellen, !broblasten en keratinocyten 
begeleidt. Door samen te werken vormen deze cellen nieuwe bloedvaten, produceren 
ze extracellulaire matrix en migreren ze vanaf de wondranden over het oppervlak van 
de wond totdat een nieuwe laag de wond bestrijkt. Fibroblasten worden aangezet tot 
het produceren van extracellulaire matrix en trekken vervolgens de wondranden naar 
elkaar toe.

Afgezien van oppervlakkige (brand)wonden die binnen een paar dagen genezen 
zullen de meeste wonden resulteren in een zichtbaar litteken. Dit litteken ligt normaal 
gesproken verscholen in de huid en geeft geen klachten. In sommige individuen 
echter, met name in brandwondenslachtoffers, resulteert de wondgenezing in een 
overvloedige productie van extracellulaire matrix, wat resulteert in een hypertro!sch 
litteken. Hypertro!sche littekens zijn verheven boven huidniveau en hebben een 
rode of paarse kleur, een verhoogde stijfheid en een ruwe textuur. Patiënten met 
hypertro!sche littekens klagen vaak over jeuk en pijn, en ervaren ernstige functionele 
en cosmetische problemen, met name veroorzaakt door verlies van beweeglijkheid 
van gewrichten en anatomische misvorming. Deze complicaties kunnen een indicatie 
zijn voor chirurgische correcties, welke helaas niet altijd een bevredigend resultaat 
geven.

Hypertro!sche littekens worden soms vergeleken met een ander soort lelijk 
litteken, namelijk keloïden. Deze zijn eveneens verhoogd boven huid niveau, maar 
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woekeren ook buiten de grenzen van de oorspronkelijke huidbeschadiging. Keloïden 
ontstaan ook op een andere wijze dan hypertro!sche littekens. Daarom is het 
belangrijk om duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee soorten wanneer je 
de ontstaanswijze van deze complicaties van de wondgenezing onderzoekt.

Onderzoek naar de moleculaire en cellulaire mechanismen van wondgenezing en 
littekenvorming heeft geleid tot een beter begrip van mechanismen die betrokken zijn 
bij littekenhypertro!e. Het meeste onderzoek dat zich richt op wondgenezing wordt 
momenteel uitgevoerd in reageerbuizen, petrischalen of met gebruik van proefdieren. 
Het is echter bekend dat de cellen die betrokken zijn bij de wondgenezing gedurende 
het proces kunnen veranderen en zich kunnen aanpassen aan de rol die zij moeten 
spelen. Dit proces is erg moeilijk na te bootsen in het laboratorium. Daarnaast 
verloopt de wondgenezing in proefdieren in bepaalde aspecten heel anders dan 
de wondgenezing in de mens. Bovendien is littekenhypertro!e een proces wat van 
nature alleen voorkomt bij de mens. Daarom is het bestuderen van mechanismen 
die verantwoordelijk zijn voor littekenhypertro!e het meest betrouwbaar wanneer je 
gebruikt maakt van menselijk materiaal. In dit proefschrift hebben we ons speci!ek 
gericht op het ontdekken van factoren die betrokken zijn bij littekenhypertro!e, 
waarvoor we uitsluitend gebruik hebben gemaakt van menselijk materiaal.

Ontdekkingen in dit proefschrift
In de afgelopen decennia is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek gedaan naar 
aanleg en risicofactoren voor de ontwikkeling van keloïden. Er is echter weinig bekend 
over de risicofactoren voor littekenhypertro!e. Bovendien zijn de meeste studies over 
littekenhypertro!e niet homogeen. Bijgevolg variëren schattingen van de prevalentie 
van littekenhypertro!e sterk, en is er weinig betrouwbare kennis over risicofactoren 
voor littekenhypertro!e. De identi!catie van patiënt-gerelateerde risicofactoren is 
bijzonder waardevol om een hoog-risico populatie te de!niëren waar vervolgens 
rekening mee kan worden gehouden bij het opzetten van experimentele studies. In 
hoofdstuk 4 hebben wij de incidentie van hypertro!sche littekenvorming beschreven 
en de relatie tussen littekenhypertro!e en verschillende kenmerken van patiënten 
onderzocht.

In onze patiëntengroep ontwikkelde 60% een hypertro!sch litteken na een 
operatie, meestal tijdens de eerste drie maanden na de operatie. De meeste 
hypertro!sche littekens die drie maanden na de operatie aanwezig waren, waren nog 
steeds hypertro!sch na 12 maanden. Jonge, niet-rokende patiënten waren het meest 
gevoelig voor de vorming van littekenhypertro!e. 

Wanneer we kijken naar hypertro!sche littekens op moleculair en cellulair niveau, 
vertonen deze littekens afwijkingen in de opperhuid die sterk lijken op de afwijkingen die 
worden waargenomen in de huidaandoening psoriasis. Psoriasis kan effectief worden 
behandeld met calcipotriol, een synthetisch derivaat van vitamine D. Daarom hebben 
wij een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek uitgevoerd 
om de preventieve werking van calcipotriol op littekenhypertro!e te onderzoeken 
en de biochemische eigenschappen van de opperhuid tijdens littekenhypertro!e te 
analyseren. Dit onderzoek is beschreven in hoofdstuk 5.
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We hebben vastgesteld dat lokaal gebruik van calcipotriol tijdens de eerste 
3 maanden van de wondgenezing geen invloed heeft op de incidentie van 
littekenhypertro!e. Verder zagen we een sterke associatie tussen de activering van 
keratinocyten en het ontstaan van hypertro!sche littekens. Deze verlengde activering 
van de keratinocyten is geassocieerd met bepaalde ontstekingsprocessen die ook de 
productie van extracellulaire matrix aanzetten. Wat de oorzaak is van de verlengde 
activering van keratinocyten is niet helemaal duidelijk, maar omdat geactiveerde 
keratinocyten over het algemeen alleen aanwezig zijn tijdens de in"ammatoire fase van 
de wondgenezing lijkt het erop dat een verlengde in"ammatoire fase een belangrijke 
voorwaarde is voor littekenhypertro!e.

Om de invloed van de in"ammatoire reactie op littekenhypertro!e te onderzoeken, 
hebben we de wondgenezing onderzocht in patiënten die hartchirurgie hadden 
ondergaan. Zij houden hier in de meeste gevallen een verticaal litteken midden op de 
borst (presternaal) aan over. Deze presternale littekens hebben een hoge incidentie 
van littekenhypertro!e. De patiënten die tijdens de operatie werden aangesloten op 
een hart-long machine, kregen voor en na de operatie een hoge dosis dexamethason, 
een ontstekingsremmer, toegediend. De presternale littekens van de patiënten die 
dexamethason toegediend hadden gekregen werden beoordeeld en gemeten, en 
vergeleken met een controlegroep bestaande uit patiënten die geen dexamethason 
toegediend hadden gekregen. Op die manier konden wij inzicht krijgen in het 
effect van de vroege ontstekingsreactie op littekenvorming in de lange termijn. Dit 
onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 6.

We zagen geen signi!cante verschillen in incidentie van littekenhypertro!e bij het 
vergelijken van beide groepen. Echter werden de presternale littekens aanzienlijk 
breder en hoger in de groep die dexamethason toegediend had gekregen vergeleken 
met de controlegroep, en deze verschillen waren vooral aanwezig bij patiënten die 
hypertro!sche littekens ontwikkelden. Deze resultaten suggereren dat toediening van 
dexamethason rond de operatie invloed heeft op de afmetingen van het litteken tot 
wel 52 weken na de operatie. Een verklaring voor deze bevindingen zou kunnen liggen 
in het effect van de hart-long machine, of in het effect dat dexamethason heeft op de 
activatie van macrofagen, een ontstekingscel die een belangrijke rol heeft tijdens de 
wondgenezing.

Macrofagen worden beschouwd als belangrijke spelers in de wondgenezing omdat 
ze een bron vormen voor verschillende stoffen die van essentieel belang zijn voor het 
dirigeren van de wondgenezing en de productie van extracellulaire matrix. Daarnaast 
is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat de macrofaag een belangrijk rol speelt 
bij de overvloedige productie van extracellulaire matrix tijdens ziekteprocessen in 
verschillende organen. Deze overvloedige productie van extracellulaire matrix in 
organen noemen we !brose. Maar de macrofagen die aanwezig zijn in een wond 
gedragen zicht niet allemaal hetzelfde. Sommigen macrofagen richten zich met 
name op het doden van bacteriën, zodat infectie van de wond wordt voorkomen. 
Deze macrofagen noemen we klassiek-geactiveerd. Anderen richten zich juist op het 
aansturen van keratinocyten en !broblasten zodat deze de wond kunnen gaan dichten 
met extracellulaire matrix. Deze macrofagen noemen we alternatief-geactiveerd. Onze 
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hypothese is dat tijdens de vorming van een hypertro!sch litteken de macrofagen 
te veel bezig zijn met het aansturen van !broblasten, in plaats van het bestrijden 
van infectie. Wij verwachtten dus meer alternatief-geactiveerde macrofagen aan te 
treffen tijdens littekenhypertro!e. In hoofdstuk 7 hebben we geprobeerd te bepalen 
op welke manier de macrofagen zich tijdens de vorming van een hypertro!sch litteken 
gedragen en hoe zij met andere cellen in de huid communiceren.

Uit ons onderzoekt blijkt dat tijdens de vorming van een hypertro!sch litteken er 
een verhoogd aantal macrofagen in het weefsel aanwezig is. Deze macrofagen hebben 
echter kenmerken van zowel klassiek- als alternatief-geactiveerde macrofagen. Op 
basis van de stoffen die deze macrofagen produceren hebben wij niet onomstotelijk 
kunnen vastellen of de macrofagen voornamelijk klassiek- of alternatief-geactiveerd 
zijn. Toch lijkt er een evenwicht te bestaan die tijdens littekenhypertro!e richting de 
alternatieve activatie lijkt te verschuiven.

Naast verschillen in het ontstekingsproces zijn hypertro!sche littekens vaak roder 
en warmer, en hebben ze een verhoogde bloedstroom. Dit impliceert de aanwezigheid 
van verhoogd aantal bloedvaten hypertro!sche littekens vergeleken met normale 
littekens. In hoofdstuk 8 geven we inzicht in de moleculaire details over de vorming 
van nieuwe bloedvaten tijdens littekenhypertro!e. Onze studie is de eerste die het 
tijdsverloop van de vorming van nieuwe bloedvaten en het mechanisme daarvan 
tijdens littekenhypertro!e beschrijft.

Uit ons onderzoek blijkt dat er een signi!cant hoger aantal bloedvaten aanwezig 
waren in hypertro!sche littekens dan in normale littekens. Daarnaast vonden we dat de 
stoffen die de wanden van de bloedvaten aanzetten tot de vorming van nieuwe vaatjes, 
genaamd Angiopoietines, relatief hoger aanwezig waren tijdens littekenhypertro!e. 
Bovendien was een stof die bloedvatcellen gebruiken om zich door het weefsel heen 
te kunnen verplaatsen, namelijk urokinase, verhoogd tijdens littekenhypertro!e. 
Deze verschillen tussen de vorming van een normaal en een hypertro!sch litteken 
bevestigen de aanwezigheid van een klimaat waarin zich makkelijk nieuwe bloedvaten 
kunnen vormen.

Relevantie van dit onderzoek
De bevindingen beschreven in dit proefschrift leiden tot meer begrip van de 
mechanismen die ten grondslag liggen aan de vorming van hypertro!sche littekens. 
Doordat wij hebben ontdekt dat hypertro!sche littekens een verhoogd aantal 
bloedvaten hebben, kunnen we in de toekomst mogelijk ingrijpen in het proces van 
verhoogde bloedvatvorming, om op die wijze ervoor te zorgen dat de stoffen die 
nodig zijn voor de ontwikkeling van een hypertro!sch litteken niet meer op de plaats 
van bestemming kunnen komen. Uit onze bevindingen blijkt verder dat de vroege 
ontstekingsreactie bepalend is voor het verdere verloop van de wondgenezing 
en littekenvorming. De rol van alternatief-geactiveerde macrofagen tijdens 
littekenhypertro!e zal nog verder onderzocht moeten worden, maar zal vrijwel zeker 
aanknopingspunten opleveren voor een preventieve therapie. Kenmerkend van deze 
therapie moet zijn dat het vroeg ingrijpt in de cascade die leidt tot littekenhypertro!e.
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Het feit dat mijn naam op de voorkant van dit boekje staat gedrukt, betekent niet 
dat ik als enige verantwoordelijk ben voor al het werk dat is geleverd om dit boekje 
in elkaar te draaien. Veel mensen heb ik al persoonlijk bedankt. Maar om niet het 
gevaar te lopen iemand te vergeten wil ik allereerst bij deze iedereen bedanken die 
op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van 
dit proefschrift. Een aantal mensen wil ik speci!ek noemen.

Dr. F.B. Niessen, beste Frank, toen ik in de zomer van 2006 statusonderzoek 
aan het doen was, kwam jij net over uit Groningen, gepassioneerd om hier “jouw” 
onderzoek opnieuw vorm te geven. Nu, 5 jaar verder, ligt hier een proefschrift waar 
jij de grondlegger van bent. Ik begon vol goede moed. What could go wrong? Best 
veel dus. Verloren materiaal, ontdooid materiaal, experimenten die niet wilde lukken, 
te laat ingestuurde subsidieaanvragen. Het fantastische is dat ik vanaf het begin het 
idee heb gehad dat we dit samen deden en we elkaar konden uitdagen om tot nieuwe 
ideeën te komen. Soms verrast door uitkomsten die we niet konden verklaren. Maar 
dat zag jij altijd als een bevestiging dat we goed bezig waren. “If we knew what it 
was we were doing, it would not be called research, would it?“1. Je was (en blijft) een 
geweldige leermeester.

Prof. dr. G. Molema, beste Ingrid, toen ik had aangegeven de uitdaging van het 
promotieonderzoek aan te gaan moest ik meteen naar Groningen, want jij moest me 
eigenlijk uitleggen wat ik moest gaan doen. Jij ontving mij meteen met open armen 
en enthousiasme, en dit was aanstekelijk en motiverend. Antwoord op mijn mailtjes 
altijd binnen een uur. Je drukke leven, zowel in Nederland als in Boston, weerhield 
jou er nooit van met interesse te informeren naar de vordering van mijn projecten. Dit 
waardeerde ik enorm. Bedankt voor het vertrouwen en de !jne samenwerking!

Prof. dr. E. Middelkoop, beste Esther, als kersverse hoogleraar werd jij mijn tweede 
promotor. Ik ben erg gecharmeerd van jouw plezier in onderzoek en alles er omheen. 
Professioneel en doortastend, maar ook gezellig en persoonlijk. Als onderzoeker in 
de dop voelde ik me meteen vertrouwd en serieus genomen. Je hielp me vanaf het 
begin met het uitstippelen van het traject. Ondanks de vrijheid die je me gaf, altijd 
een vinger aan de pols. Ook leuk om te zien dat de samenwerking tussen het VUmc 
en Beverwijk zo goed van de grond is gekomen. Iets om trots op te zijn!

Als medisch wetenschapper ben je nergens zonder lab. Prof. dr. R.H.J. Beelen en 
dr. M. van Egmond van de afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie in het 
VUmc hielpen ons een plekje in het lab te veroveren. Onderzoek naar in"ammatie 
en littekenvorming paste namelijk wel aardig in hun onderzoekslijn. Beste Rob, 
nu, 3 jaar verder, is de waund hieling lijn aardig succesvol. En dat is met name te 
danken aan jouw drive er een goede groep van te maken. En ik weet zeker dat 
het wondhelingsonderzoek in het VUmc een mooie toekomst tegemoet gaat. De 
betrokkenheid van goede sparringspartners blijft essentieel. Beste Marjolein, ondanks 

1    Albert Einstein (1879-1955)
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jouw drukke schema waar een nieuwe onderzoekslijn eigenlijk gewoon niet in past, 
wist jij toch de tijd te vinden om (bijna) altijd bij onze besprekingen aan te schuiven om 
intellectuele input te geven. Ik hoop dat je het nog lang volhoudt!

Prof. dr. P.P.M. van Zuijlen, beste Paul, toen jij in 2011 werd aangesteld als 
hoogleraar wist ik zeker dat de onderzoekslijn wondgenezing verder zou gaan groeien 
en de goede focus blijft houden. Labonderzoek is geweldig, maar jij houdt de focus 
op de mensen waar we het voor doen. Die in vitro-neuzen lijken me top!

Overige leden van de leescomissie: prof. dr. J. Schalkwijk, prof. dr. S.E.H. Hovius 
en prof. dr. A. Grif!oen. Hartelijk dank voor uw tijd en aandacht voor dit proefschrift.

De afdeling Plastische, Reconstructieve en Hand chirurgie van het VU medisch 
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