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De lokale en systemische ontstekingsrespons na een brandwond 

 

Patiënten met brandwonden hebben een uitgebreide en langdurige ontstekingsreactie, zowel 

systemisch als lokaal in de wond. Hoewel deze ontstekingsreactie aanvankelijk noodzakelijk is voor de 

wondgenezing zelf, kan een langdurige en veelal ongecontroleerde ontstekingsreactie juist meer 

weefselbeschadiging in de brandwond zelf maar ook in andere organen veroorzaken. Verschillende 

aspecten van deze ontstekingsreactie, met name de rol van complement in de acute fase respons na 

een brandwond (deel I) en de rol van stolling en oxidatieve stress in de pathofysiologie van 

brandwonden (deel II) waren onderwerp van dit proefschrift. 

 

I: De rol van complement in de acute fase respons 

De excessieve ontstekingsreactie als gevolg van brandwonden kunnen leiden tot een verhoogde 

morbiditeit en mortaliteit. Hierbij speelt de acute fase respons (AFR) een belangrijke rol. Een belangrijk 

onderdeel van de AFR is het complementsysteem, waarvan is aangetoond dat dit niet alleen de lokale 

pathofysiologie van de brandwond negatief beïnvloedt, maar ook negatieve systemische effecten heeft 

in brandwondenpatiënten. In Hoofdstuk 2 hebben we de huidige kennis van de AFR na een brandwond 

besproken met name met betrekking tot het complement systeem.  

De AFR wordt ongeveer 4-8 uur na het ontstaan van een brandwond geactiveerd en blijft tot maanden 

na het initiële trauma actief. Met name die langdurige verhoogde levels van pro-inflammatoire acute 

fase respons eiwitten, zoals C-reactief proteïne (CRP) en complement, zijn geassocieerd met nadelige 

effecten in brandwondenpatiënten, waaronder een verhoogde vasculaire permeabiliteit en stolling. De 

precieze rol van het complementsysteem tijdens deze door brandwond-geïnduceerde AFR is nog steeds 

niet volledig bekend. In diermodellen en bij mensen met brandwonden werd al eerder aangetoond dat 

bloed of weefselwaarden van complement verhoogd waren tot maanden na een brandwond. Mede 

hierom zou complement een interessant therapeutisch doelwit kunnen zijn in brandwondenpatiënten. 

Daarvoor is echter wel een meer gedetailleerde kennis over complement bloedwaarden in de tijd, hun 

relatie met complementwaarden in de brandwond en in verschillende organen noodzakelijk. 

In Hoofdstuk 3 hebben we de brandwond-geïnduceerde complementwaarden en 

ontstekingscelinfiltratie in de brandwond zelf (lokaal effect), maar ook systemisch in het bloed, het hart, 

de longen, de lever en de nieren in een brandwondmodel in het varken in de tijd bepaald. We hebben 

gevonden dat een brandwondmodel met een totaal verbrand lichaamsoppervlak (TVLO) van 1,5% een 

langdurige toename van complement gaf, zowel in het bloed als in de brandwond, wat samenging met 

een toegenomen infiltratie van ontstekingscellen in de brandwond en in het hart tot 60 dagen na de 

brandwond. 



 
191 

 

Opmerkelijk genoeg konden we geen correlatie vinden tussen de complementwaarden in de 

brandwond en het bloed in de tijd. Dit betekent dat zelfs indien de ontsteking in de brandwond is 

afgenomen, de systemische reactie aanhoudt. Deze systemische reactie kan de met brandwond 

gepaard gaande negatieve systemische effecten in andere organen verklaren. Bovendien was een 

belangrijke observatie dat zelfs een relatief kleine brandwond met een TVLO van 1,5%, dergelijke 

systemische effecten kon induceren. Deze bevindingen kunnen van belang zijn voor de kliniek om 

rekening mee te houden bij de (na)behandeling van brandwond patiënten. 

Een belangrijke activator van complement is CRP. Plasma CRP is een algemeen gebruikte biomarker om 

ontstekingsactiviteit in het lichaam te meten. In een eerdere studie in volwassen 

brandwondenpatiënten hebben we langdurig verhoogde waarden van CRP in de verbrande huid 

aangetoond, tot 46 dagen na brandwond, hetgeen gepaard ging met hoge waarden van 

complementfactor C3 en infiltratie van neutrofielen en macrofagen in de brandwond. Daarnaast is 

eerder aangetoond dat bij kinderen brandwond-geïnduceerde CRP bloedwaarden positief correleren 

met de grootte van de brandwond. Omdat het CRP-respons kan verschillen tussen kinderen en 

volwassenen, hebben we in Hoofdstuk 4a de veronderstelde relatie tussen CRP bloedwaarden en 

brandwondgrootte in de tijd bij volwassenen met brandwonden onderzocht. We zagen dat CRP 

bloedwaarden ver boven de gezonde controle situatie waren gestegen na 3-6 dagen tot minstens 30 

dagen na een brandwond, ook bij patiënten met kleine brandwonden (TVLO van <10%). Bij patiënten 

met grotere brandwonden (TVLO van >20%) waren de CRP-waarden echter significant hoger vergeleken 

met patiënten met kleinere brandwonden en correleerden positief met het percentage TVLO. Deze 

bevindingen wijzen op een verband tussen de grootte van de brandwond en CRP-bloedwaarden, ook bij 

volwassenen. Ook hebben andere studies laten zien dat er een positieve relatie is tussen complement 

bloedwaarden en het percentage TVLO en de diepte van de brandwond. 

C1-esterase remmer (C1inh) is een natuurlijke remmer van complementactiviteit. Preklinische studies 

in verschillende dierlijke brandwondenmodellen hebben de therapeutische effecten van systemisch 

toegediend humaan C1inh geanalyseerd. Om deze C1inh therapie te optimaliseren is het wenselijk meer 

inzicht te krijgen in de endogene C1inh waarden in  brandwondenpatiënten. Dit hebben we in Hoofdstuk 

4b geanalyseerd. Onze bevindingen tonen aan dat hoewel C1inh eiwit waarden in het bloed tot 30 dagen 

na het ontstaan van brandwonden zijn verhoogd, de waarden voor functioneel C1inh voor slechts een 

korte periode verhoogd zijn, namelijk tot 9-14 dagen na een brandwond. Dit suggereert dat de 

bloedwaarden van endogeen C1inh later na een brandwond weliswaar zijn verhoogd, maar dat het 

C1inh minder functioneel is. Bovendien zagen we dat de toename van zowel C1inh eiwitwaarden als 

functioneel C1inh niet gerelateerd waren aan de brandwondgrootte en dat de maximale toename voor 

beiden 9-14 dagen na een brandwondinductie was, wat ongeveer 2 maal hoger was in vergelijking met 
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de gezonde situatie. Aangezien complement- en CRP waarden positief gerelateerd zijn aan de grootte 

van de brandwond en veel langer zijn verhoogd, suggereert dit dat de toediening van C1inh gunstig zou 

kunnen zijn in met name patiënten met grote brandwonden.  

We zagen eerder in een rat brandwond model dat de dagelijkse toediening van C1inh gedurende een 

langere periode, d.w.z. tot 14 dagen na de brandwondinductie, resulteerde in verminderd 

granulatieweefsel vorming en verminderde infiltratie van macrofagen in de brandwond. Ook zagen we 

een gunstig effect op de zogenaamde  reëpithelialisatie. Dit geeft aan dat C1inh therapie positieve lange 

termijneffecten kan hebben in brandwonden. Vervolgens hebben we in Hoofdstuk 5 de effecten van 

een langdurige behandeling met C1inh op ontsteking en wondhelingsparameters bestudeerd in een 

model dat dichter bij de mens staat, namelijk in het varken, op verschillende tijdstippen na de 

brandwondinductie tot 60 dagen. In de C1inh behandelde varkens vonden we een afname in lokale 

ontstekingsfactoren (d.w.z. complement, neutrofielen en macrofagen) en in vaatlekkage. Ondanks deze 

effecten had de C1inh behandeling echter geen meetbare invloed op wondhelingsparameters zoals 

necrose, reëpithelialisatie en wondcontractie. Opmerkelijk was dat het reëpithelialisatieproces bij 

varkens langzamer leek te zijn in vergelijking met ratten, omdat op dag 14 na de brandwondinductie het 

necrotisch weefsel pas werd afgestoten, terwijl bij ratten op dat tijdstip het gemiddelde percentage van 

nieuw gevormde epidermis meer dan 50% was. Daarom is verder onderzoek bij varkens nodig om te 

bestuderen of het verschil in bijvoorbeeld brandwondinductie methode, percentage TVLO, dosering en 

duur van C1inh toediening een effect zouden kunnen hebben op wondgenezing.  

 

II: De rol van stolling en oxidatieve stress in de pathofysiologie van brandwonden 

Een belangrijk negatief effect van brandwonden is de zogenaamde secundaire verdieping van de 

brandwond in de onderliggende (en aangrenzende) vitale dermis. Een verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn dat brandwond-geïnduceerde stolling van vaten een remming van de perfusie van de brandwond 

veroorzaakt, wat op zijn beurt kan resulteren in deze secundaire verdieping van brandwonden. De 

mechanismen die ten grondslag liggen aan deze brandwond-geïnduceerde stolling zijn echter nog niet 

voldoende ontrafeld. In Hoofdstuk 6 hebben we in patiënten met brandwonden, evenals in rat- en 

varken brandwondmodellen aangetoond dat stolling ook voorkomt in de microvasculatuur in en 

rondom brandwonden. Dit werd gezien in varkens tot 60 dagen na brandwondinductie, evenals in 

brandwondenpatiënten, al vanaf 0,5 tot 46 dagen na brandwondinductie, wat niet alleen wijst op een 

rol van stolling bij de brandwondverdieping in de eerste dagen na de brandwondinductie maar ook op 

een mogelijk rol in de vertraagde wondgenezing op de lange termijn. Bovendien zagen we dat die trombi 

gepaard gingen met de aanwezigheid van neutrofiele extracellulaire traps (NETs), wat wijst op een rol 

voor NETose in brandwond-geïnduceerde trombose en wondprogressie. Eerder is aangetoond dat NETs 
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de expressie van de stollingsfactor tissue factor (TF) in vasculaire endotheelcellen induceren. We 

vonden in ons onderzoek ook een verhoogde expressie van TF in de microvasculatuur van 

brandwonden, wat deze hypothese en dus de verhoogde stollingstoestand van de microvasculatuur in 

brandwonden ondersteunt. 

Het is bekend dat trombose ook gerelateerd is aan zuurstofradicalen, ook wel reactive oxygen species 

(ROS) genoemd. In Hoofdstuk 7 hebben we bestudeerd of NADPH oxidase (NOX) gemedieerde ROS 

productie mogelijk een rol speelt in het procoagulant worden van endotheelcellen. Hierbij hebben we 

de expressie onderzocht van het procoagulante TF en het anti-coagulante dipeptidyl peptidase IV (DPP4) 

in endotheelcellen na incubatie met homocysteine (Hcy); een trigger van protrombogeen endotheel. 

We zagen dat de expressie van TF door Hcy werd geïndiceerd, terwijl een gelijktijdig verlies van DPP4 

waarnamen. Beide effecten bleken afhankelijk te zijn van ROS-productie en samen te gaan met 

verhoogde expressie van NOX2 en p47phox (NOX activatie subunit). Deze data tonen aan dat NOX2 

geproduceerde ROS kunnen zorgen voor het veranderen van de anti-trombotische aard van het 

endotheel onder fysiologische condities tot een meer protrombotische aard onder pathofysiologische 

condities. Omdat we verhoogde expressie van TF in de microvasculatuur van brandwonden vonden 

gepaard gaande met intravasculaire trombose (Hoofdstuk 6), wat de procoagulante toestand van de 

microvasculatuur in brandwonden ondersteunt, kan daarom een rol voor NOX2 in dit verband worden 

gesuggereerd. 

Naast intravasculaire stolling treedt ook extravasculaire stolling op in brandwonden. Bij andere 

huidletsels vindt extravasculaire stolling plaatst na beschadiging van de bloedvaten. In Hoofdstuk 8 

hebben we de aanwezigheid van extravasculair gelegen trombocyten in het bloedingsgebied 

aangetoond wat samenging met een significante toename van de stolling gerelateerde factoren 

Fibronectine, Pselectine (CD62p) en Factor VIII, hetgeen suggereert dat er een vroege activatie van 

extravasculaire stolling optreedt bij vaatwandbeschadiging in niet-brandwonden.  

Reëpithelialisatie is cruciaal voor een effectieve wondgenezing na een brandwond. Het is bekend dat 

ROS een belangrijke rol spelen bij de proliferatie, migratie en apoptose van keratinocyten, processen 

die een centrale rol spelen bij reëpithelialisatie. Eerdere in vitro studies suggereren dat NOX eiwitten  

ook een belangrijke bron van ROS productie in keratinocyten zijn. In Hoofdstuk 9 hebben we voor het 

eerst aangetoond dat het NOX2 eiwit tot expressie komt in keratinocyten in zowel gezonde huid als in 

nieuwgevormde epidermis na een brandwond. Daarnaast hebben we gevonden dat keratinocyten in 

brandwonden een verhoogde NOX2 expressie hebben en dat C1inh dit kan voorkomen. Omdat we 

eerder hebben aangetoond dat C1inh de snelheid van reëpithelialisatie na een brandwond verhoogt, 

zou dit kunnen wijzen op een rol van NOX2 bij de reëpithelialisatie van brandwonden. Zoals verwacht 

en bovendien ook bevestigd met de Ki-67 kleuring, waren vrijwel alle NOX2-positieve keratinocyten in 
11 
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de basale laag proliferatief. Dit suggereert dat NOX2 mogelijk betrokken is bij de proliferatie van 

keratinocyten. De eerdere bevindingen in primaire keratinocytkweken van muizen met psoriasis waarbij 

NOX2-geproduceerde ROS nodig waren voor keratinocyten proliferatie ondersteunt een dergelijke rol. 

De toename in NOX2 expressie in de nieuwgevormde epidermis was vooral evident in suprabasale 

keratinocyten, waarbij keratinocyten het vermogen om te prolifereren verliezen, wat duidt op een 

mogelijke rol van NOX2 bij de differentiatie van keratinocyten. Hoewel we geen dyskeratotische cellen 

in de epidermis vonden, konden we een rol voor NOX2 in apoptose van keratinocyten niet verifiëren. Er 

is echter meer onderzoek nodig om de precieze rol van NOX2 in keratinocyten bij epidermale 

nieuwvorming en wondgenezing verder te bestuderen. 

 

CONCLUSIES 

In dit proefschrift hebben we de lokale en systemische ontstekingsrespons na een brandwond 

bestudeerd. Een belangrijke observatie in onze studie is dat de ontstekingsrespons in de brandwond 

substantieel sneller verdwijnt dan de systemische respons. Bovendien lijkt de omvang van deze 

systemische ontsteking gerelateerd te zijn aan de grootte van de brandwond. We hebben namelijk bij 

volwassen brandwondenpatiënten gevonden dat de bloedwaarden van de pro-inflammatoire 

complement activator CRP positief correleerde met de grootte van de brandwond, terwijl de 

bloedwaarden van de anti-inflammatoire complement remmer C1inh slechts ongeveer tweevoudig 

toenam maar dan onafhankelijk van de grootte van de brandwond.   

Deze bevindingen zijn belangrijk voor de kliniek om rekening te houden bij bijvoorbeeld de follow-up 

van de patiënt. De langdurige systemische ontsteking kan namelijk schadelijke effecten hebben op 

meerdere organen, vooral bij patiënten met grotere brandwonden. Bovendien tonen onze studies aan 

dat behandeling door C1inh toediening de brandwond patiënten ten goede kan komen en dat het effect 

van het therapeutisch doen stijgen van C1inh bloedwaarden in het bijzonder gunstig kan zijn bij 

patiënten met grotere brandwonden. De dosering en de duur van C1inh in verhouding tot de grootte 

van de brandwond en hun effect op wondgenezingsparameters moeten echter verder worden 

bestudeerd. 

Een andere belangrijke observatie in onze studie was de langdurige aanwezigheid van trombi in de 

brandwond en de mogelijk sturende rol hierin van neutrofiele extracellulaire traps (NETs). Deze 

bevinding kunnen de vaak waargenomen secundaire uitbreiding van de brandwonden of 

wondverdieping bij brandwond patiënten mede verklaren. Brandwondverdieping gaat gepaard met 

gebrekkige genezing, toegenomen hypertrofische littekenvorming, verhoogde kans op infectie en 

verhoogde mortaliteit. Onze resultaten zouden kunnen wijzen op NETose als een mogelijk belangrijk 

doelwit voor therapeutische interventie om de wondverdieping van brandwonden tegen te gaan. Tot 
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slot vonden we dat NOX2 expressie verhoogd was in keratinocyten in de nieuwgevormde epidermis na 

brandwondinductie en dat C1inh, waarvan eerder is aangetoond dat het de snelheid van 

reëpithelialisatie verhoogt, dit effect tegenwerkt, wat een rol suggereert voor NOX2 bij de 

reëpithelialisatie van brandwonden. 
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Tot slot een hoofdstuk waarin ik iedereen wil bedanken die, in welke vorm dan ook, hebben bijgedragen 

aan mijn promotie. 

Om te beginnen uiteraard mijn grootste dank aan de persoon zonder wie dit proefschrift nooit tot stand 

was gekomen. Prof.dr. Niessen, beste Hans, hartelijk dank voor je steun, begeleiding, brede kennis en 

vooral voor hoe je bent: vriendelijk en laagdrempelig. Jij bent degene geweest die mij inspireerde om 

het onderzoek in te gaan (en daar heb ik nooit spijt van gehad! 😊😊). Ik kon altijd bij je terecht met vragen 

of voor adviezen en jij gaf altijd goede en wijze raad. Of natuurlijk voor een leuk gesprek, vaak over 

voetbal! Ik heb heel veel van je geleerd en doe dat nog steeds, bedankt voor alles!  

 

Dr. Krijnen, beste Paul, ook jouw rol tijdens mijn promotietraject is niet te onderschatten. Met name 

jouw vermogen tot kritisch, analytisch en origineel denken hebben de basis gevormd van vele studies 

die in dit proefschrift worden beschreven. Graag wil ik je dan ook erg bedanken voor het vele werk die 

je in mijn promotie hebt gestopt. Daarnaast ben je vooral ook een superfijne collega en prees ik mezelf 

altijd gelukkig met jou als directe begeleider. 

 

Dr. Ulrich, beste Magda, jij was de onmisbare schakel tijdens mijn promotietraject. Zonder jouw kennis 

en ervaring met betrekking tot de huid, brandwond en dierproeven was mijn promotie onmogelijk 

geweest. Deze promotieplek was ook mede dankzij jouw inzet ontstaan. Hartelijk dank voor de fijne 

samenwerking en de vele uren en energie die ik je schuldig ben.  

 

Prof.dr. van Zuijlen, beste Paul, dankzij jou heb ik een uitsapje naar de kliniek mogen maken tijdens mijn 

promotie en daarvoor ben ik je erg dankbaar. Daarnaast zorgde jij met name voor de “helicopterview” 

bij veel studies waardoor ik uitkeek naar onze maandelijkse besprekingen. Jouw klinische kennis en 

ervaring op het gebied van brandwonden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan dit proefschrift, 

hartelijk dank daarvoor!       

 

Graag wil ik de leden van de beoordelingscommissie, dr. G.I.J.M. Beerthuizen, dr. W.K. Lagrand, prof.dr 

E. Middelkoop, prof.dr C. Boer, prof.dr S. Gibbs en prof.dr I. Joosten, hartelijk bedanken voor het lezen 

en het kritisch beoordelen van het proefschrift. 

 

Dan natuurlijk mijn collega’s van de cardiovasculaire pathologie. Mark, Nynke, Ümit, Koba, Linde, 

Reindert, Wessel, Ellis, Elisa, Amber van B, Jackson en Amber K. Met jullie heb ik door de jaren heen een 

hele fijne en gezellige tijd meegemaakt. Bedankt voor de samenwerking en alle leuke uitjes, etentjes, 
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lunches, koffies, borrels, het kletsen en nog vele andere zaken die het werken binnen de groep zo 

plezierig hebben gemaakt. 

 

Gedurende mijn promotie heb ik ook een aantal studenten mogen begeleiden. Graag wil ik dan ook 

Sanne, Tim, Hatice en Gülbahar hartelijk bedanken voor hun zeer gewaardeerde werk tijdens mijn 

promotieonderzoek. Zoals ook blijkt uit de publicaties waar jullie allen op staan is al het werk dat jullie 

hebben gedaan zeker niet voor niets geweest 😉😉.  

 

Dr. van de Goot, beste Frank, jou wil ik in het bijzonder bedanken! Want door het college dat jij tijdens 

de master Forensic Science gaf raakte ik enthousiast en geïnteresseerd in de forensische pathologie. 

Waarna ik contact met je opzocht en jij, samen met Hans, mij de mogelijkheid boden om in het kader 

van mijn afstudeerstage onderzoek te doen naar forensische letseldatering. Hartelijk dank! 

Nu ik het over de forensische letseldatering heb, kan ik dr. Fronczek natuurlijk niet vergeten. Beste 

Judith, hartelijk dank voor de fijne samenwerking, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in drie prachtige 

publicaties! 

 

Dr. van Wieringen, beste Wessel, heel erg bedankt voor alle hulp met statistiek! Jouw bijdrage heeft 

ervoor gezorgd dat dit proefschrift significant beter is geworden 😊😊. 

 

Ook wil ik alle collega’s van de histo- en immunohistochemie, de medische immunologie, de biobank, 

het mortuarium, het secretariaat en alle andere collega’s binnen de pathologie afdeling van het VUmc 

bedanken voor de fijne samenwerking! Waaronder Marja, Pim, Ed, Wim, Maltie, Petra S, Cheryl, 

Maarten, Joyce S, Wendy, Jeff, Pauline, Hennie, Kaoutar, Kirsten van B, Niels, Douwe, Karin, Marlies, Jan, 

Wil,  Martine, Petra B, Jeroen, Mark, Angelique L, Angelique V, George, Adrie, Kirsten M, Helma, Erica, 

Carla, Corien, Mariska, Joyce V, Carolien, Ton, Peter, Alike, Erik, Rence, Wolter, Paul vd. V, Branko, 

bedankt! 

 

Van de afdeling Fysiologie en het CCA wil ik Jan, Pieter, René, Jisca, Jeroen, Manon, Ed, Tse en Sinéad 

bedanken voor hun zeer gewaardeerde hulp. 

 

Ook alle collega’s van de Nederlandse Brandwonden Stichting en de afdeling plastische chirurgie van 

het VUmc wil ik bedanken voor hun hulp, steun en leuke gesprekken. Marcel, Marlies, Bouke, 

Johanneke, Matthea, Daffyd, Yara, bedankt en het ga jullie goed! 
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Collega’s van het proefdiercentrum VU, Klaas-Walter, Paul en Jerry, met jullie heb ik vele uren in het 

proefdiercentrum doorgebracht i.v.m. de varkens brandwond experimenten. Hartelijk dank voor het 

meedenken en jullie hulp met alle praktische proefdier-gerelateerde zaken. Klaas, jou wil ik bedanken 

voor jouw expertise in de ethische kant van het proefdieronderzoek.  

In het kader van de dierproef- en klinische studies wil ik de collega’s van Sanquin, Gerard, Diana, Sacha 

en Marieke, ook hartelijk danken voor alle hulp en het meedenken. 

 

Dank ook aan de fotografen Jaap en Ron voor alle hulp met het scannen van coupes en het verkrijgen 

van alle prachtige microscopie-plaatjes. 

 

Voorts wil ik al mijn collega’s van de Mondzorgkunde hartelijk danken voor hun interesse in mijn 

onderzoeken en steun tijdens de laatste fase van mijn promotietraject, de afronding van mijn 

proefschrift. Karl, Eva, Monique, Jacqueline, Sophie, Karen, David, Janneke, Anke en alle anderen. Hoe 

fijn is het, in een korte tijd hebben jullie mij omgetoverd van onderzoeker in wonden naar onderzoeker 

in monden 😊😊.  

 

Mijn twee paranimfen, Mohammed en Önay, ondanks dat we maar een jaartje schelen voel ik me altijd 

jullie kleine broertje. Steun, raad en liefde, voor alles ben ik jullie dankbaar. Ook tijdens mijn promotie 

kan ik dit goed gebruiken!  

 

Als vanzelf mag in dit dankwoord mijn familie niet ontbreken. Lieve pap en mam, betere ouders dan 

jullie had ik niet kunnen wensen. Wat jullie voor mij hebben betekend en nog steeds betekenen kan ik 

niet zo even in een paar regels verwoorden. Daarom houd ik het kort, bedankt voor alle liefde, steun, 

geloof, interesse en alles die jullie mij hebben gegeven. Want hoe fijn is het om te weten dat er altijd 

iemand is die wat je ook doet trots op je zal zijn? Ik weet dat jullie dat zijn en hoop nog lang “kind” te 

mogen zijn. 

En natuurlijk mijn “kleine” zusje. Vanaf de dag dat je er bent, had ik iets om als grote broer trots op te 

zijn. Jij maakte ons gezinnetje helemaal compleet. Bedankt dat je er altijd voor me bent! 

 

Last, but not least, Jenny, mijn allerliefste, ik wil je bedanken voor al je steun, begrip, geduld, maar vooral 

dat je mij het gevoel geeft dat ik de gelukkigste man op aarde ben. Jij bent er al vanaf het eerste moment 

en ik kan altijd alles met je delen en je om raad vragen, want mijn vrouw heeft overal verstand van (ja 

echt!) 😊😊, “Alhamdullillah”. 
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“Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.” 

 

Albert Einstein 
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