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Promotie G.C. Limandjaja 
Ontwikkeling van een in vitro keloïd model 
 
Keloïden zijn abnormale, verheven littekens, die al na een kleine verwonding of ontsteking kunnen 
ontstaan en gekenmerkt worden door hun invasieve, buitensporige groei voorbij de grenzen van 
de oorspronkelijke wond. Uitermate vervelend daarbij is dat keloïden heel moeilijk te behandelen 
zijn en vaak opnieuw ontstaan als ze operatief worden verwijderd. Promovenda Grace C. 
Limandjaja onderzocht de verschillen tussen keloïden en normaal weefsel en gebruikte cellen uit 
het keloïd weefsel om een natuurgetrouw in vitro keloïd kweekmodel te ontwikkelen, met als doel 
meer inzicht te kunnen krijgen in de oorzaken van keloïdvorming. Uit het onderzoek naar de 
huidbiopten van keloïden bleek dat die zich deels gedragen als hele jonge littekens (3-5 weken 
oud) die niet verder uitrijpen. Ook bleken afwijkingen in de keloïdcellen niet beperkt te zijn tot de 
lederhuid zoals vaak wordt gedacht, maar ook duidelijk aanwezig te zijn in de opperhuid. De keloïd 
kweekmodellen bleken zeer nuttig om keloïd eigenschappen te bestuderen die niet alleen in een 
huidbiopt te bepalen zijn. Zo toonden de keloïd modellen bepaalde keloïd-achtige kenmerken zoals 
toegenomen samentrekking en afwijkende expressie van bindweefsel eiwitten. Daarnaast kon met 
de keloïd modellen worden aangetoond dat er verschil is in keloïd activiteit afhankelijk van de 
locatie binnen het keloïd. Diep centraal gelegen gebieden toonden de grootste keloïd afwijkingen 
en de normale huid direct rondom keloïd bleek deels gelijkenissen te tonen met het keloïdweefsel. 
Momenteel bevat dit keloïdmodel alleen nog opper- en lederhuidcellen, maar de huid bevat ook 
nog vele andere celsoorten. Hun bijdrage aan keloïdvorming kan nu relatief makkelijk  onderzocht 
worden door ze stapsgewijs toe te voegen aan het keloïd kweekmodel. Op deze wijze kan het 
keloïd kweekmodel de oorzaken van keloïdvorming helpen ontrafelen, en zal het uiteindelijk ook 
dienst kunnen doen als dierproef alternatief.  
 
Op 12 maart 2020 promoveert Grace Limandjaja aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar 
proefschrift ‘The keloid disorder: histopathology and in vitro reconstruction’. Promotor is prof.dr. S. 
Gibbs, co-promotoren zijn dr. F.B. Niessen en prof.dr. R.J. Scheper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


