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In hoofdstuk 2 is een systematische review uitgevoerd welke alle beschikbare 
commerciële en intra-operatieve procedures analyseert om de stromale vasculaire 
fractie (SVF) te isoleren. Pubmed, EMBASE, (OvidSP) en het Cochrane centraal 
register van gecontroleerde studies zijn hiervoor doorzocht tot september 2016. 
Studies die zich bezighielden met de validatie van isolatieprocedures van SVF op basis 
van aantal cellen, vitaliteit van cellen met kernen, compositie van SVF, duur, kosten en 
karakteristieken van procedures zijn geïncludeerd. Geen enkele van deze geïncludeerde 
studies kon aangewezen worden als geprefereerde methode op basis van aantal cellen, 
vitaliteit van cellen met kernen of compositie van SVF door een grote mate van 
heterogeniteit in validatiemethodes. Echter, er bestaan grote verschillen in duur en 
kosten tussen enzymatische en mechanische isolatieprocedures. In zijn algemeenheid 
kosten enzymatische procedures meer tijd en zijn duurder door het gebruik van niet-
autoloog materiaal zoals enzymen of dierlijk materiaal en disposable componenten. 
Mechanische isolatieprocedures zijn minder tijdrovend en minder duur omdat er 
alleen gebruik wordt gemaakt van scheuringskrachten als dissociatiemethode. Verder 
resulteren mechanische isolatieprocedures in een tissue achtige SVF (tSVF) met een 
intacte intercellulaire verbindingen zoals extracellulaire matrix, terwijl enzymatische 
isolatieprocedures resulteren in een suspensie van enkele cellen (cellulaire SVF (cSVF)). 
Dit is de reden dat we voor een mechanische isolatieprocedure om tSVF te isoleren 
hebben gekozen in onze prospectieve gerandomiseerde klinische studies. 

In hoofdstuk 3 is een mechanische isolatieprocedure, de zogenaamde Fractionation 
of Adipose Tissue (FAT) procedure ontwikkeld en gevalideerd om tSVF te isoleren 
van geoogst vetweefsel. De FAT procedure bestaat uit drie opeenvolgende stappen: 
centrifugeren gevolgd door fractioneren en aanvullend wederom centrifugeren. De 
geproduceerde tSVF is gevalideerd op basis van vitaliteit, histologische compositie 
en de aanwezigheid van vet mesenchymale stromale cellen (ASCs). ASCs zijn 
gekarakteriseerd op basis van functie, fenotype en de mogelijkheid om kolonies 
te vormen. Alle protocollen van de hiervoor genoemde experimenten om de FAT 
procedure uit te voeren en te valideren zijn opgenomen in een overzicht in hoofdstuk 
6. De FAT procedure was in staat om tSVF tienvoudig te concentreren en bestond 
voornamelijk uit extracellulaire matrix en de vaatvoorziening door middel van het 
afbreken van vetcellen. De vitaliteit van tSVF was nagenoeg 100%. ASCs geïsoleerd 
uit tSVF waren niet aangedaan door de FAT procedure en lieten in vergelijking met 
onbewerkte ASCs dezelfde differentiatie capaciteit in meerdere cellijnen, CD expressie 
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en de mogelijkheid om kolonies te vormen. Kortom, de FAT procedure was in staat 
tSVF te isoleren binnen 20 minuten met daarmee behoudt van alle regeneratieve 
componenten en is daarom geschikt voor intra-operatief gebruik.   

Ondanks dat de FAT procedure efficiënt was in het isoleren van tSVF waren er toch 
een aantal zaken ten aanzien van de bruikbaarheid welke verbeterd konden worden. 
De originele fractionator bevatte intern een disk die niet geheel in het midden zat met 
daarin drie gaten van 1.4mm. De afwezigheid van een centraal gat zorgde regelmatig 
voor een blokkade, voornamelijk wanneer fibrotisch vetweefsel werd gebruikt voor 
de procedure. Verder was de originele fractionator herbruikbaar wat minder veilig is 
voor patiënten dan disposable instrumenten. In hoofdstuk 4 is een disposable één 
gats-fractionator ontwikkeld en vergeleken met de originele herbruikbare drie gats-
fractionator in het kader van histologische compositie, compositie gebaseerd op CD 
marker expressie, de mogelijkheid tot het vormen van kolonies door losse cellen en de 
hoeveelheid geïsoleerde cellen alsmede hun vitaliteit. Er werd geen verschil gevonden 
in geobserveerde histologische compositie of compositie gebaseerd op CD marker 
expressie tussen tSVF geïsoleerd door beide typen fractionators. Verder was het aantal 
enzymatisch geïsoleerde cellen uit tSVF alsmede hun vitaliteit en mogelijkheid tot het 
vormen van kolonies vergelijkbaar tussen beide fractionators. Daarnaast blokkeerde 
de procedure uitgevoerd met de disposable één gats-fractionator minder vaak. Deze 
studie liet zien dat het gebruiksvriendelijkheid van de FAT procedure was verbeterd 
door middel van de één gats-fractionator zonder verlies van functie. 

Eén van de grootste voordelen van de tSVF geïsoleerd door middel van de FAT 
procedure is het verhoogde aantal regeneratieve cellen in één ml weefsel in vergelijking 
met één ml onbewerkt lipoaspiraat. Op deze manier kan een hoger aantal regeneratieve 
cellen geïnjecteerd worden in een gebied met een klein volume zoals gewrichten met 
osteoartritis. Recent gepubliceerde studies laten zien dat SVF of ASCs effectief zijn 
in het reduceren van ontsteking bij ontstoken chondrocyten, één van de belangrijkste 
componenten van osteoartritis. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of tSVF 
geïsoleerd door middel van de FAT procedure in staat is om de pro-inflammatoire 
staat van chondrocyten te reduceren in vitro. In deze studie was de proliferatie van 
chondrocyten en productie van gesulfateerde glycosaminoglycanen (sGAG) door 
chondrocyten in co-kweken met enzymatische geïsoleerd tSVF in verschillende 
ratio’s onderzocht. Verder is ook de expressie van interleukine-1β (IL-1β) en cyclo-
oxygenase 2 (COX2) onderzocht tijdens co-kweken van tumor necrose factor-α 
(TNF-α) gestimuleerde chondrocyten met enzymatisch geïsoleerde tSVF. Er werd een 
significante verhoging in het aantal chondrocyten gezien na eenentwintig dagen kweken 
wanneer chondrocyten samen gekweekt werden met tSVF in verschillende ratio’s, met 
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name in de ratio’s 50/50 en 25/75. De met tSVF samen gekweekte chondrocyten in 
een ratio van 25/75 waren functioneel gezien de hoeveelheid geproduceerde sGAG was 
vergelijkbaar met alleen gekweekte chondrocyten. Verder was de expressie van IL-1β 
en COX2 door TNF-α gestimuleerde chondrocyten significant verminderd door tSVF. 
Deze in vitro resultaten laten zien dat tSVF een anti-inflammatoire en proliferatief 
effect heeft op chondrocyten. 

Het belangrijkste doel van deze thesis was het bestuderen van de mogelijke 
huidverjongingseffecten door tSVF veroorzaakt door veroudering en verlittekening van 
de huid. De huidkwaliteit bij mensen verminderd door de jaren heen ten gevolgen van 
veroudering, fibroproliferatieve ziekten van de huid of door littekens. Deze oorzaken 
kunnen in twee groepen ingedeeld worden: fysiologische proces (veroudering) of 
pathologische processen (fibroproliferatieve ziekten of verlittekening). Veel studies 
beschrijven een potentieel effect van lipofilling op de huidkwaliteit ongeacht of de 
vermindering in huidkwaliteit initieel veroorzaakt wordt door een fysiologische of 
pathologische oorzaak. In hoofdstuk 7 is er een uitgebreid overzicht weergegeven 
over de literatuur omtrent het anti-litteken effect van lipofilling in zowel klinische 
als dierlijke studies. Dit overzicht onderstreept de tekortkoming van goed opgezette 
prospectieve gerandomiseerde klinische studies op het gebied van regeneratieve 
plastische chirurgie, met name wanneer lipofilling of één van de componenten van 
vetweefsel zoals ASCs of SVF wordt gebruikt als anti-litteken behandeling. Echter, 
meerdere case reports en retrospectieve studies laten een mogelijk klinisch effect zien 
van lipofilling op dermale littekens zoals zachter worden van de huid, verbetering 
van kleuring en het dunner worden van de huid. Ondanks dat formele bewijzen uit 
prospectieve gerandomiseerde studies ontbreken, zorgt de data uit case reports 
en klinische studies er wel voor dat lipofilling alom geaccepteerd is als behandeling 
van brandwonden. Het mechanisme wat hieraan ten grondslag ligt kan toebedeeld 
worden aan drie belangrijke processen welke ook allemaal betrokken zijn bij dermale 
wondgenezing: stimulering van angiogenese, remodellering van extracellulaire matrix 
en immuunmodulatie. Deze cellulaire processen kunnen allemaal gestimuleerd worden 
door uitgescheiden groeifactoren, cytokines en eiwitten door ASCs. 

Door het ontbreken van goed georganiseerde prospectieve gerandomiseerde klinische 
studies hebben wij een prospectieve, gerandomiseerde, double blinde, placebo 
gecontroleerde en multicenter studie opgezet om het effect van tSVF op de vroege 
wondgenezing te onderzoek. Hiermee proberen we uiteindelijk littekenvorming te 
voorkomen dan wel te verminderen. In hoofdstuk 8 is tSVF wederom geproduceerd 
middels de FAT procedure en daarna geïnjecteerd in de wonden na een mammareductie 
waarin de contralaterale mamma als placebo controle fungeerde. In totaal zijn 
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vierendertig vrouwelijke patiënten behandeld (34 vs 34). De resultaten van deze studie 
laten een significante verbetering zien in de esthetiek van het litteken zes maanden 
postoperatief. Vele geïncludeerde patiënten bemerkte een snellere wondgenezing in de 
eerste weken postoperatief van het litteken wat behandeld is met tSVF. Twaalf maanden 
postoperatief is de esthetiek van litteken vergelijkbaar tussen de tSVF en de controle 
groep. Dit indiceert dat tSVF waarschijnlijk een significante rol speelt in de vroege 
wondgenezing maar een minder belangrijke rol heeft als anti-litteken behandeling 
wanneer het direct postoperatief wordt geïnjecteerd.

In hoofdstuk 9 is het effect van autologe lipofilling in combinatie met bloedplaatjes 
verrijkt plasma (PRP) op veranderingen van de huid door veroudering onderzocht in 
een prospectieve, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde, klinische studie. In deze 
studie was PRP toegevoegd aan lipofilling om ASCs te stimuleren en daarmee het 
regeneratieve effect van autologe lipofilling te vergroten. Huidkwaliteitsverbeteringen 
werden gemeten met de cutometer (huidelasticiteit) en een vragenlijst werd gebruikt 
om de mening van deelnemende patiënten vast te leggen alsmede de snelheid waarmee 
ze weer terug naar werk konden. In totaal zijn tweeëndertig vrouwelijke patiënten 
behandeling met of autologe lipofilling met PRP of autologe lipofilling met een placebo 
controle. Na twaalf maanden follow-up werden er geen significante verschillen gezien 
in huidelasticiteit of patiënttevredenheid tussen beide groepen. Echter, een regressie 
analyse van de ‘ware huidelasticiteit’ parameters als functie van de leeftijd veranderde 
van negatief naar positief na behandeling met lipofilling in combinatie met PRP. Deze 
verandering van negatief naar positief was alleen niet significant en alleen zichtbaar 
op één van de twee meetlocaties in het gelaat. De toevoeging van PRP aan lipofilling 
resulteerde wel in het feit dat patiënten sneller terugkeerde naar het werk in vergelijking 
met patiënten die alleen behandeld werden met lipofilling. De conclusie is, is dat 
lipofilling met of zonder PRP niet bijdraagt aan verbetering van huidkwaliteit. Om de 
regeneratieve capaciteit van lipofilling met PRP verder te verhogen is tSVF toegevoegd 
om de verminderde huidkwaliteit ten gevolgen van veroudering te verbeteren. Een 
vergelijkbare prospectieve klinische studies, als benoemd in hoofdstuk 9, was 
uitgevoerd in hoofdstuk 10. In deze studie zijn achtentwintig vrouwelijke patiënten 
behandeld met lipofiling met PRP in combinatie met tSVF of lipofilling met PRP in 
combinatie met een placebo controle. Huidkwaliteit verbetering werd gemeten middels 
de cutometer (huidelasticiteit), de tewameter (transepidermaal verlies van water), VISIA 
camera om oppervlakkige vlekken, rimpels, huidtextuur, poriën, vaatvoorziening en 
pigmentatie te meten en de FACE-Q vragenlijsten om de mening van deelnemende 
patiënten te evalueren. Er werd geen significante verbetering in huidkwaliteit of 
patiënttevredenheid gezien na behandeling met lipofilling en PRP met of zonder 
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tSVF. De resultaten in hoofdstuk 10 bevestigen onze bevindingen uit onze eerder 
gepubliceerde studie in hoofdstuk 9 en laten zien dat de toevoeging van tSVF niet 
leidt tot verbetering van de door veroudering aangedane huidkwaliteit. 

In tegensteling tot de resultaten in hoofdstuk 9 en 10 menen vele studies in de 
literatuur dat lipofilling of een regeneratieve component van vetweefsel zoals SVF of 
ASCs bijdraagt aan huidkwaliteit verbetering in het gelaat. Het doel van hoofdstuk 11 
was om systematisch de literatuur door te zoeken naar alle beschikbare studies welke het 
effect van lipofilling, SVF of ASCs onderzocht hebben op de huidkwaliteit in het gelaat. 
Medline, EMBASE (OvidSP) en het Cochrane centraal register van gecontroleerde 
studies werden doorzocht tot mei 2018. Huidkwaliteit verbetering was gedefinieerd als 
verbetering van elasticiteit, textuur en kleur of histologische verbeteringen. De meeste 
studies lieten verbetering zien van huidelasticiteit, textuur of een meer homogene 
kleur van de huid na lipofilling in het gelaat. Echter, bij de meerderheid van de studies 
ontbrak het aan een goed studiedesign met gevalideerde meetmethodes. Eén studie met 
een goed studie design liet geen verbetering zien van de huidelasticiteit na lipofilling in 
het gelaat. Alle histologische studies faalden om een correlatie te laten zien tussen de 
beschreven histologische verbeteringen en eventuele klinische verbeteringen. Hierdoor 
blijft het onduidelijk of deze histologische veranderingen leiden tot klinische relevante 
veranderingen. De conclusie is dat lipofilling, SVF of ASCs injecties in het gelaat niet 
leidt tot verbetering van de huidkwaliteit. 

De belangrijkste therapeutische componenten van tSVF zijn de cellulaire fractie zoals 
ASCs en weefselfractie zoals extracellulaire matrix. ASCs zijn één van de belangrijkste 
regeneratieve cellen in de cellulaire fractie van tSVF en in staat om andere celtypes 
te stimuleren door middel van uitgescheiden paracriene factoren. In hoofdstuk 12 
is extracellulaire matrix geïsoleerd middels een uitgebreid decellularisatie protocol en 
enzymatisch verkleind met behulp van pepsine om vervolgens een zelf-uithardende 
hydrogel te worden. Deze hydrogel werd geladen met geconditioneerd medium van 
gekweekte ASCs welke alle uitgescheiden groeifactoren, cytokines en eiwitten door 
ASCs bevat om angiogenese alsmede fibroblast proliferatie en migratie te stimuleren in 
vitro. Deze studie laat zien dat extracellulaire matrix geïsoleerd uit tSVF een belangrijke 
rol speelt in het binden en vrijlaten van groeifactoren uitgescheiden door ASCs op 
een gecontroleerde manier. Daarnaast zijn deze factoren nog steeds biologisch actief 
gedurende een langere tijd (stimulatie van angiogenese en fibroblast proliferatie en 
migratie). Er werd geen verschil gezien tussen extracellulaire matrix geïsoleerd uit tSVF 
van patiënten met en zonder diabetes. Verder hebben we in hoofdstuk 5 laten zien 
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dat tSVF een anti-inflammatoir effect heeft op pro-inflammatoire chondrocyten in 
vitro. Deze bevindingen indiceren dat tSVF in staat is om angiogenese te stimuleren, 
extracellulaire matrix te remodeleren en om de immuun status te beïnvloeden in vitro.  

De op extracellulaire matrix gebaseerde hydrogel geladen met uitgescheiden factoren 
uit ASCs kan wellicht in de toekomst een therapeutische behandeling zijn. Deze 
hydrogel is namelijk geschikt voor allogene transplantatie en bevat alle regeneratieve 
factoren uit tSVF. Echter, de productie van op extracellulaire matrix gebaseerde 
hydrogelen bestaat uit een uitgebreid decellularisatie proces waarvoor cytotoxische 
reagentia nodig zijn. Kortom, in hoofdstuk 13 hebben we onderzocht of de hydrogelen 
cytotoxisch zijn op fibroblasten. Cytotoxiciteit is onderzocht middels een metabolische 
activatie experiment (MTT) en liet zien dat de op extracellulaire matrix gebaseerde 
hydrogelen niet cytotoxisch zijn. Daarom kan het therapeutisch klinisch gebruik van 
deze hydrogelen in de toekomst een interessante mogelijkheid zijn. 
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De afgelopen jaren zijn ontzettend snel voorbij gevlogen waarin ik met veel plezier 
gewerkt heb aan mijn promotieonderzoek. Dit promotieonderzoek heeft de basis 
gelegd voor mijn verdere wetenschappelijke en klinische carrière. Echter, zonder de 
mensen die hieronder vermeld staan had ik deze promotie nooit kunnen afronden. 

Mijn dankwoord begint bij de drie-eenheid die mij al die jaren heeft begeleid met ieder 
hun eigen visie en gedachten over het geheel. In het begin was het enorm zoeken naar 
de balans tussen al deze meningen, maar uiteindelijk heeft de variatie aan inzichten 
geleid tot dit boekwerk. Ik begin het dankwoord met de motor van de drie-eenheid. 

Beste dr. Stevens, beste Jeroen,

Laat ik beginnen met het feit dat deze promotie er zonder jou nooit was geweest. Ik ben 
je tot op de dag van vandaag dankbaar voor de kans die je me hebt gegeven om aan dit 
avontuur te beginnen. Ik ben je dankbaar voor je onuitputtelijke inzet, toewijding en 
creatieve ideeën die ervoor gezorgd hebben dat dit avontuur ook tot een goed einde is 
gebracht. Je bent voor mij een goede leermeester geweest op zowel wetenschappelijk als 
klinisch vlak maar wat het belangrijkste is, is dat we ook op persoonlijk vlak ontzettend 
veel hebben mee gemaakt. De reis naar het Esthetische Plastische Chirurgie congres 
in Mexico waar we als Hollywood sterren werden behandeld was toch wel één van de 
hoogtepunten. Ik zal de gefrituurde koeiendarmen daar niet vergeten! Ook al is dit 
avontuur nu ten einde, ik hoop dat we op wetenschappelijk, klinisch en persoonlijk vlak 
met elkaar verbonden blijven en dat nieuwe avonturen ons tegemoet komen. Naast een 
goede leermeester, heb ik er namelijk ook een goede vriend bij gekregen! 

Waar Jeroen de aandrijvende kracht was van de drie-eenheid, was prof. dr. Harmsen 
degene die ervoor zorgde dat we niet uit iedere bocht vlogen.

Beste prof. dr. Harmsen, beste Marco,

Ik weet nog goed dat ik voor het eerst bij jou in het lab kwam. Ik moest van Jeroen 
‘even’ aantonen dat er stamcellen in (wat later bleek) SVF zou zitten. Dat ‘even’ is 
een regelmatig terugkerend woord geworden waarvan jij en ik weten dat ‘even’ in 
laboratoriumland helemaal niet bestaat. In het begin wist ik helemaal niets van het 
doen van onderzoek in het lab. De laatste keer dat ik een pipet had vast gehouden was 
tijdens biologie in 5 VWO. Door jouw enthousiasme voor het vak en jouw uitmuntende 
skills als mentor, heb ik het vak van onderzoeker snel eigen kunnen maken. Iedere 
keer als we een meeting hadden gehad, dan liep ik weer met tal van nieuwe ideeën 
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naar buiten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de vele publicaties die we samen hebben 
behaald. Initieel, was de regel om bij iedere publicatie een whisky te drinken, maar op 
een gegeven zijn we de tel ‘gelukkig’ kwijt geraakt. Ik ben je dankbaar voor de lessen die 
je me hebt geleerd. Jij bent degene die deze promotie naar een hoger wetenschappelijk 
niveau heeft getild en mij enthousiast heeft gekregen over basaal wetenschappelijk 
onderzoek. 

Het opstarten van een goed wetenschappelijk onderzoek is 1 ding, maar het vervolgens 
zo op papier zetten dat geen enkel tijdschrift het meer kan weigeren is het tweede. 

Beste prof. dr. B. van der Lei, beste Berend, 

Achteraf gezien kan ik mij geen betere promotor wensen dan jij. Ieder moment van 
de week stond je paraat om vragen te beantwoorden, ideeën door te spreken of 
manuscripten te reviewen. Op het moment dat ik een manuscript op zondagochtend 
toestuurde, had ik het over het algemeen op zondagavond om 23:00u terug, in het 
rood. Jouw mate van productiviteit en de manier waarop je een artikel kon schrijven 
heeft ervoor gezorgd dat de productiviteit van de bovenstaande drie-eenheid op een 
zeer hoog niveau lag en nog steeds ligt. Het was daarom ook niet de eerste keer en het 
zal ook niet de laatste keer zijn, dat jij hoogstpersoonlijk ervoor gezorgd hebt dat een 
reeds afgewezen manuscript, alsnog geaccepteerd werd in een niet nader te noemen 
blad. Naast mijn bewondering voor jouw productiviteit, heb ik ook enorm genoten 
van de kopjes koffie op vrijdagmiddag, diners bij jouw thuis of ‘werkbesprekingen’ bij 
Prinsenhof. 

Beste dr. Tuin, beste Jorien, 

Het is alweer even geleden dat we hebben lopen zwoegen op het lab, maar ik herinner 
me het als de dag van gisteren. We hebben samen mooie avonturen op het lab beleefd 
zoals onze mislukte RNA isolaties of de late SVF isolaties welke ook niet altijd even 
succesvol bleken te zijn. Maar desondanks hebben we mooie projecten opgezet en 
hebben we ons van onze beste kant laten zien op menig IFATS congres. Ondanks dat 
ik al even weg ben uit Groningen hebben we nog steeds regelmatig contact en staan er 
nog mooie nieuwe plannen op de agenda. Samen gaan we de wereld veroveren met SVF 
(team A&A), maar wellicht dat we binnenkort ook gewoon een keer een rondje kunnen 
fietsen in je nieuwe jersey! 
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Beste Linda Brouwer, 

Ik heb het een beetje met je te doen, al die SVF samples en huidbiopten die je voor mij 
hebt moeten verwerken in paraffine en moeten kleuren. Honderden zijn het uiteindelijk 
geworden de laatste maanden. Desalniettemin was dit wel één van de belangrijkste 
onderdelen van dit proefschrift. Zonder jouw hulp had ik er wel tien jaar over gedaan. 
Dank voor je tomeloze inzet en je hulp bij  de experimenten op het lab.

Dear (ex)-CAVAREM members, 

Thank your for the amazing years in Groningen. I changed Rotterdam for Groningen 
without knowing anybody in Groningen. However, The moment I arrived I felt home 
thanks to your hospitality. It was my pleasure to be your colleagues for several years! 

Dear Brazilian colleagues, dear dr. Camargo, prof. dr. Felipe, dr. Liguori and dr. Tavares,

Thank you for your hospitality during my scientific internship in Sao Paulo. It was a 
great experience and I hope I can visit you one day again.

Beste dr. Krenning, beste Guido, 

Ik zal de vele biertjes op het terras in Groningen of bij jouw thuis missen. Dank voor alle 
gezelligheid op het lab en buiten het ziekenhuis. Je haar zit na al die jaren nog steeds 
voortreffelijk! 

Beste Joep Willemsen, 

Het is even geleden dat we elkaar gesproken hebben, maar dank voor je hulp bij twee 
prospectieve studies en de gezelligheid toen je weer even terug was op het lab. De hulp 
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