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CARTILAGE TISSUE 
ENGINEERING USING 
ADIPOSE STEM CELLS
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Wouter Jurgens werd op 3 januari 
1980 geboren te Berkel-Enschot. 
Na het behalen van zijn gymnasium 
diploma aan het Sint Odulphuslyceum 
te Tilburg, startte hij in 1998 met de 
studie Geneeskunde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Tijdens de 
studie groeide zijn belangstelling voor 
de Plastische Chirurgie. Dit resulteerde 
in een stage Plastische Chirurgie in het Hospitales Universatiores 
Virgen del Rocio te Sevilla en een extra keuze coschap Plastische 
Chirurgie in het UMC St. Radboud te Nijmegen. Tijdens zijn 
wetenschappelijke stage aan de afdeling Biomaterialen van het 
UMC St. Radboud onder supervisie van Prof. J. Jansen, groeide 
zijn interesse voor het wetenschappelijk onderzoek en in het 
bijzonder tissue engineering.  Na het behalen van zijn artsexamen 
in 2005 was hij voor 3 maanden werkzaam als ANIOS Plastische 
Chirurgie in het UMC St. Radboud te Nijmegen. Hierna startte hij 
in januari 2006 met zijn promotieonderzoek aan het VU Medisch 
centrum te Amsterdam (promotor: Prof. Dr. M.J.P.F. Ritt). Dit 
project resulteerde in een aantal presentaties op (inter)nationale 
congressen en een aantal publicaties, die in dit boekje beschreven 
staan. Als onderdeel van zijn opleiding tot plastisch chirurg, begon 
hij in februari 2010 met de vooropleiding algemene chirurgie in 
het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam (opleider dr. B.J. Dwars). In 
februari 2012 zal hij zijn opleiding Plastische Chirurgie voortzetten 
in het VU Medisch Centrum te Amsterdam (opleider dr. H.A.H. 
Winters).


