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Summary

Pathophysiology and fibrosis

Biliary atresia (BA) is characterized by progressive cholestasis, rapid liver fibrosis and 
cirrhosis in the neonatal period. Cirrhosis leads end-stage liver disease (ESLD) for which 
an orthotopic liver transplantation (OLT) is required for survival. BA is the most frequent 
indication for pediatric OLT (1, 2). Treatment of BA is surgical and is aimed at restoring 
normal bile flow either by performing a Kasai portoenterostomy (KPE). If left untreated 
BA is uniformly fatal with a reported median survival of just 8 months (3). 70% to 80% of 
children who undergo an initially successful KPE will still develop ESLD and require an 
OLT (4, 5). 

New therapeutic medical interventions to delay or prevent (progressive) liver fibrosis 
(and the requirement of an OLT) are not available. This is because little is unknown about 
the pathogenesis and pathophysiology of BA. Examining the pathogenesis of BA and 
related liver fibrosis in humans is difficult, if not impossible. Liver fibrosis is already present 
at time of diagnosis and due to rapid course of the disease swift surgical intervention is 
required for survival. This makes it unmanageable to investigate BA at onset and elucidate 
the pathophysiological mechanisms involved in humans at the early stages of the disease. 

To examine the pathogenesis of BA, the Rhesus Rotavirus (RRV) murine model of BA 
was introduced in 1993 (6). The RRV murine model of BA seems well suited to provide 
researchers with a tool to investigate the causes and changes in BA at the onset of the 
disease. Newborn pups are used and develop cholestasis due to an obliterated biliary tree 
after being infected with RRV at birth. Other models (e.g. bile duct ligation models) use 
adult animals. On disadvantage of this model is that the majority of the treated pups die 
within 21 days which might be too quick for the pups to actually develop liver fibrosis. 

Whether (ongoing) liver fibrosis actually occurs in the RRV murine model of BA remains 
a matter of debate. The suitability of this model for further investigations into BA related 
liver fibrosis therefore still needs to be established. As the rapid development of fibrosis is 
a clinical hallmark of human BA, it is important to investigate whether fibrosis occurs early 
in mice as well. To investigate similarities between the RRV murine model and human 
BA both morphological characteristics and severity of fibrosis in the murine model were 
analyzed in chapter 2 using the Biliary Atresia Research Consortium (BARC) criteria (7).

We found that the morphological characteristics of the livers of RRV pups are in accor-
dance with the BARC histological assessment system for human liver biopsies. In addition, 
the presence of liver fibrosis in the RRV murine model was confirmed. Cholestasis leads 
to – among others – an increase in hepatocellular apoptosis (8) and fibrosis. During the 
process of fibrosis an increased expression of fibrosis markers (α-SMA and collagen type I) 
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is seen (7, 9). Chapter 2 demonstrates this accumulation of α-SMA and collagen type I in 
livers of the RRV murine model of BA. 

Severe liver fibrosis and portal hypertension has not been observed in the mouse 
model (10). However, as demonstrated in chapter 2, moderate fibrosis does occur in the 
RRV murine model of BA. Furthermore, the RRV model uses neonatal mice in contrast 
to the predominately murine bile duct ligation models, which use adult animals, that 
have so far been studied. This makes the RRV murine model of BA even more unique and 
relevant as it enables investigation of early morphological changes and development of 
early fibrosis during BA progression. 

After establishing the suitability of the RRV murine model of BA, we investigated one of 
the potential mechanisms involved in the development of liver fibrosis in BA in chapter 
3: epithelial to mesenchymal transition (EMT). 

EMT, promoted by Hedgehog (Hh) signaling, is the process in which epithelial cells 
(i.e. cholangiocytes) acquire a more mesenchymal phenotype (i.e. fibroblasts) (11, 12). 
EMT plays an important role in tissue construction during embryogenesis, and has re-
cently been demonstrated to occur in liver fibrosis in chronic liver injury (13, 14). During 
EMT the morphological transition of cholangiocytes from an epithelial to mesenchymal 
phenotype is accompanied by decreased expression of epithelial markers (CK7, CK19 and 
E-Cadherin) and increased expression of mesenchymal and fibroblast markers (α-SMA, 
Collagen type I, S100) (15, 16).

Using the RRV murine model of BA and human liver biopsies of BA patients (obtained 
during KPE) chapter 3 investigates whether EMT occurs in cholangiocytes during the 
rapid liver fibrosis associated with BA. Immunohistochemistry results for the murine 
liver samples of the RRV group (harvested at days 7 and 14) showed an increase of the 
mesenchymal/fibroblast markers with diminished bile duct staining of the epithelial 
markers. However, there was a contradictory increase in gene expression levels of the 
epithelial markers CK7, CK19 and E-Cadherin in these mice. This is unexpected because 
if EMT would be prominent one would expect the expression of epithelial markers to 
decrease. In the liver biopsies of human BA patients, no evidence for EMT was found: epi-
thelial markers were present at differing levels and the mesenchymal/fibroblast marker 
α-SMA was generally only present at a low level. No correlation between EMT markers 
and clinical outcome or fibrosis was found.

Chapter 3 concludes that cholangiocytes do not undergo EMT in BA related liver 
fibrosis: an increase in both epithelial and mesenchymal markers was observed. In the 
liver biopsies of BA patients there was an increase in epithelial markers and no increase in 
mesenchymal markers. However, given the limitations of the study discussed in chapter 
3, this conclusion in tentative. Future research will need to further address the presence 
or absence of EMT in liver fibrosis in human BA patients. 
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The management and outcome of progressive liver conditions is strongly dependent 
on the severity of liver fibrosis and occurrence of cirrhosis (17). Treatment of BA is surgical 
and should be performed as soon possible after diagnosis, thereby preventing or post-
poning liver fibrosis and ESLD. Early detection and treatment of progressive liver fibrosis 
is essential for survival in BA as a greater level of fibrosis prior to KPE might be associated 
with decreased (transplantation-free) survival in BA patients (18, 19). 

Liver biopsy (LB) remains the gold standard for the assessment and monitoring of liver 
fibrosis but does have limitations: it is an invasive procedure with the risk of complications. 
Mortality of LB procedures has even been reported at a rate of 1/1000-1/10000 (20, 21). 
Due to the shortcomings associated with LB, researchers have tried to find less invasive 
surrogate markers for liver fibrosis. Aspartate transaminase to platelet ratio index (APRI), 
consisting of 2 readily available laboratory results (AST level and platelet count), has been 
shown to predict the degree of fibrosis and cirrhosis in chronic liver diseases in adults (22, 
23). APRI has only been applied with differing success in pediatric liver conditions (24). 

To determine whether APRI could be used as a reliable non-invasive tool in estimating 
the degree of liver fibrosis and predicting (transplantation free) survival in children with 
biliary atresia APRI scores for all patients who had undergone a KPE in the University Medi-
cal Center Groningen were calculated retrospectively in chapter 4. 

No correlation was found between APRI at time of KPE and severity of liver fibrosis. Me-
dian pre-KPE APRI was similar for all grades of fibrosis. APRI scores did not correlate with 
or predict survival (with or without native liver). Chapter 4 concludes that APRI cannot 
be used as a reliable surrogate marker for liver fibrosis in infants with BA. Furthermore, and 
surprisingly, overall and transplant-free survival was not different for differing grades of 
histological fibrosis. These observations suggested that the histological severity of fibrosis 
at KPE is not a good predictor of outcome for BA patients. A lower degree of fibrosis at 
KPE, in other words, is not associated with a better (transplantation-free) survival in our 
cohort.  

Long term clinical outcomes

Due to improved KPE and OLT techniques and better post-OLT medication BA has be-
come more of a chronic condition with 10-years overall survival of 66-89% and 20-years 
overall survival of 43-78% (25-28). These improved survival rates do however expose 
patients to the continuing uncertainty of complications and frequent hospitalization. This 
constant “peril” may have a negative impact on their quality of life (QOL) and health status 
(HS) in later life. Gaining insight into QOL, HS and related levels of anxiety/depression as 
perceived by the adult population surviving BA is with or without OLT, therefore, becom-
ing increasingly more important and relevant. It is important to realize that QOL and HS 
are not the same and not interchangeable. HS questionnaires measure the objective 
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functional limitations as a result of disease whilst QOL questionnaires also reflect to what 
extent a patient is subjectively bothered by these limitations in daily life (29).

Using validated questionnaires, we investigated HS and QOL in adult biliary atresia 
survivors (chapters 5 and 6) and found that BA patients surviving into adulthood with 
their native livers or after OLT report similar HS and QOL compared with healthy peers. 
They do not report impairment in their daily functioning due to their disease. Chapter 
5 also investigated the levels of stress and anxiety experience by non-transplanted BA 
patients and found that as a group, the “BA with native liver” survivors do not demonstrate 
high levels of anxiety or depression. 

It is an important finding that patients with a longstanding chronic disease which 
can have a negative impact on several body functions and which requires major surgery, 
lifelong follow-up, and medication use, report an HS and QOL that is similar to that of 
an age-matched reference group. Just as relevant is finding that HS is correlated to liver 
disease symptoms but not to biochemical markers of clinical condition (chapter 6). 
Biochemical markers alone should therefore not be used when evaluating how a patient 
is doing during follow-up. Non-transplanted females and patients suffering from liver 
disease–associated symptoms are the groups at risk for a lower HS

In general, the course of life (COL, i.e. achievement of developmental milestones) of 
adolescents and young adults having grown up with a chronic disease is delayed (31). In 
chapter 7 the effect of a major life event such as OLT in childhood on the COL in young 
adults is studied. Gaining insight into the COL and factors associated with a delay in COL 
is important as more BA patients are reaching adulthood and a delay in the COL during 
childhood has been associated with decreased participation in social and professional 
activities in later life (30, 31). 

Young adults after pediatric OLT show a delay in their developmental milestones in 
every dimension. They do however, display less risk taking behavior than healthy peers 
which can be considered a positive effect. Furthermore, as adults they are less likely to 
be employed or have children when compared to age matched peers. The results of 
chapter 7 are comparable to findings in young adults with a history of chronic disease as 
a child (e.g. end stage renal disease; inflammatory bowel disease) and survivors of child-
hood cancer (31-33). Psychosexual development seems to be most affected by pediatric 
OLT. This has also been reported with regards to other pediatric diseases (31, 32). Male 
recipients and those who required a re-transplantation are more at risk for a delay in COL. 
Delay in development was not associated with age at the time of study, age at OLT or 
time since OLT.
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Samenvatting

Pathofysiologie en fibrose

Biliaire atresie (BA) wordt gekenmerkt door progressieve cholestase, snel ontwikkelende 
lever fibrose en levercirrose in de neonaat. Cirrose leidt tot eindstadium leverziekte (ESLZ) 
en uiteindelijk is een orthotope levertransplantatie (OLT) noodzakelijk voor overleving. BA 
is de meest frequente indicatie voor levertransplantatie bij kinderen (1,2). De behandeling 
van BA is chirurgisch en beoogt herstel van galafvloed door middel van een Kasai porto-
enterostomie (KPE). Onbehandelde BA is fataal met een mediane overleving van slechts 
8 maanden (3). Van de kinderen die in eerste instantie een succesvolle KPE ondergaan, 
zullen 70 tot 80% desondanks eindstadium leverziekte ontwikkelen en een alsnog ge-
noodzaakt zijn om een OLT te ondergaan (4, 5).

Nieuwe therapeutische interventies om lever fibrose te vertragen, dan wel te 
voorkomen (en daarmee de noodzaak van een OLT), zijn niet beschikbaar. Dit is deels 
te wijten aan de beperkte kennis over de pathogenese en pathofysiologie van BA. Het is 
lastig, zo niet onmogelijk, om de pathogenese van BA en BA gerelateerde lever fibrose 
te onderzoeken. Lever fibrose is al aanwezig op moment van diagnose en door snelle 
progressie van ziekte is een spoedige chirurgische interventie vereist voor overleving. Dit 
maakt het praktisch onhaalbaar om in neonaten de pathofysiologische processen van BA 
in een vroeg stadium te onderzoeken. 

Om de pathogenese en pathofysiologie van BA te onderzoeken, werd in 1993 het 
RRV-muismodel voor BA geïntroduceerd (6). Het RRV-muismodel van BA lijkt erg geschikt 
om oorzaken en veranderingen die plaatsvinden in het beginstadium van de ziekte te 
onderzoeken. De pasgeboren pups die worden gebruikt, ontwikkelen cholestase door 
geoblitereerde galwegen, nadat zij bij de geboorte worden geïnfecteerd met RRV. An-
dere modellen (bijv. het galweg ligatie modellen) maken gebruik van volwassen dieren. 
Een nadeel van het RRV-model is dat de meerderheid van de zieke pups binnen 21 dagen 
overlijdt, wat mogelijk te snel is om lever fibrose te ontwikkelen. 

Of er daadwerkelijk (progressieve) lever fibrose optreedt in het RRV-muismodel van 
BA was nog niet geheel duidelijk. Ook moest de geschiktheid van dit model voor verder 
onderzoek naar BA gerelateerde lever fibrose nog vastgesteld worden. Omdat snelle 
ontwikkeling van fibrose kenmerkend is voor BA in de mens, is het belangrijk om te onder-
zoeken of fibrose in muizen ook in een vroeg stadium ontstaat. Om overeenkomsten 
tussen het RRV-muismodel en menselijke BA te onderzoeken, werden de morfologische 
kernmerken van fibrosering in het muismodel geanalyseerd in hoofdstuk 2 volgens de 
Biliary Atresia Research Consortium criteria (BARC) (7). We ontdekten dat de morfologische 
kenmerken van de levers van RRV-pups overeenkomen met de histologische evaluatie van 
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het BARC-systeem voor menselijke leverbiopten. Daarnaast werd ook de aanwezigheid 
van lever fibrose in het RRV-muismodel bevestigd. 

Cholestase leidt onder andere tot een toegenomen hepatocellulaire apoptose (8) en 
fibrose. Gedurende het proces van fibrosering is er een verhoogde expressie van fibrose 
markers (α-SMA en collageen type I) (7, 9). Hoofdstuk 2 bevestigt deze stapeling van 
α-SMA en collageen type I in levers van het RRV-muismodel.

Ernstige leverfibrose en portale hypertensie wordt echter niet gezien in het muismodel 
(10), maar zoals aangetoond in hoofdstuk 2, ontstaat er wel matige fibrose in het RRV-
model. Het RRV-muismodel betreft pasgeboren muizen, in tegenstelling tot de galweg 
ligatie modellen die tot nu toe onderzocht werden en volwassen dieren gebruiken. 
Hierdoor is het RRV-muismodel voor BA uniek en relevant, en maakt het onderzoek 
van vroege morfologische veranderingen en de vroege ontwikkeling van fibrose in BA 
mogelijk.

Na het bevestigen van de geschiktheid van het RRV-muismodel voor BA, hebben we 
één van de mogelijke mechanismen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van lever-
fibrose in BA onderzocht in hoofdstuk 3: de epitheliale naar mesenchymale transitie 
(EMT).

EMT, aangestuurd door Hedgehog (Hh) signalering, is het proces waarbij epitheliale 
cellen (bijv. cholangiocyten) een meer mesenchymaal fenotype (fibroblasten) krijgen (11, 
12). EMT speelt een belangrijke rol in de weefsel ontwikkeling tijdens de embryogenese 
en er is recent aangetoond dat dit ook plaatsvindt in lever fibrose bij chronische leverz-
iekte in volwassen (13, 14). Tijdens EMT veranderen cholangiocyten van epitheliaal naar 
mesenchymaal fenotype waarbij er verminderde expressie van epitheliale markers (CK7, 
CK19, E-Cadherin) en verhoogde expressie van mesenchymale en fibroblastaire markers 
(α-SMA, Collagen type I, S100) is (15, 16). 

In hoofdstuk 3 onderzochten we in het RRV-muismodel of er EMT in cholangiocyten 
plaatsvindt tijdens het snelle proces van leverfibrosering in BA.  Immunohistochemisch 
onderzoek van muizenlevers van de RRV-groep (op dag 7 en dag 14) lieten een verhoging 
van mesenchymale/fibroblastaire markers zien en verminderde galweg aankleuring van 
epitheliale markers. Opvallend was dat er een tegenstijdig verhoogde expressie was van 
de epitheliale markers CK7, CK19 en E-Cadherin op gen niveau in deze muizen. Dit is een 
onverwachte bevinding, omdat men zou verwachten dat bij EMT ook de genexpressie 
van epitheliale markers zou afnemen. In leverbiopten van patiënten met BA werden 
geen aanwijzingen voor EMT gevonden: epitheliale markers waren wisselend aanwezig 
en de mesenchymale/fibroblastaire marker α-SMA was in de meeste gevallen slechts in 
lage hoeveelheden aanwezig. Er werd geen correlatie gevonden tussen EMT-markers en 
klinische mate van fibrosering. Hoofdstuk 3 concludeert daarom dat cholangiocyten 
geen EMT ondergaan in BA gerelateerde leverfibrose: een stijging van beide, zowel 
epitheliale als mesenchymale markers werd gevonden. In leverbiopten van patiënten 
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met BA was er een verhoging van epitheliale markers en niet van mesenchymale mark-
ers. Dit is echter een voorlopige conclusie, gezien de beperkingen van de studie zoals 
beschreven in hoofdstuk 3. Aanvullend onderzoek is nodig om de aan- of afwezigheid 
van EMT in leverfibrose in BA-patiënten nader te onderzoeken. 

De behandeling en uitkomsten van progressieve leverziekte zijn sterk afhankelijk van 
de ernst van lever fibrose en het ontstaan van cirrose (17). Behandeling van BA is chirur-
gisch (KPE) en moet zo snel mogelijk na het stellen van de diagnose verricht worden 
om progressieve leverfibrose en ESLZ te voorkomen of uit te stellen. Vroege detectie en 
voorkomen van progressieve leverfibrose is essentieel voor overleving in BA aangezien 
de mate van fibrose die reeds ontstaan is voorafgaand aan de KPE geassocieerd is met 
een verminderde (transplantatie vrije) overleving in BA-patiënten in de literatuur (18,19).

Leverbiopsie (LB) is de gouden standard voor het vaststellen en monitoren van lever-
fibrose, maar heeft ook beperkingen: het is een invasieve procedure met risico op com-
plicaties. De mortaliteit van het afnemen van leverbiopten ligt rond de 1/1000- 1/10.000 
(20,21). Door deze risico’s hebben onderzoekers getracht niet-invasieve surrogaatmarkers 
te vinden voor de mate van leverfibrose. De aspartaat transaminase (AST) – thrombocy-
ten ratio index (APRI-score), die bestaat uit twee laboratoriumwaarden (namelijk AST en 
thrombocytengetal), voorspelt de ernst van de fibrose en cirrose in chronische leverziekte 
bij volwassenen (22, 23). APRI wordt momenteel nog weinig toegepast voor kinderen 
met leveraandoeningen (24). 

Om te onderzoeken of de APRI-score ook in kinderen met biliaire atresie als non-
invasieve marker voor de ernst van leverfibrose kan dienen en de (transplantatie vrije) 
overleving kan voorspellen, werden APRI-scores van alle kinderen die in het Universitair 
Medisch Centrum Groningen een KPE ondergingen retrospectief berekend in hoofdstuk 
4.

Er werd geen correlatie gevonden tussen APRI-scores op het moment van KPE en de 
ernst van leverfibrose zoals histopathologisch vastgesteld. Mediane pre-KPE APRI-scores 
waren gelijk voor alle gradaties leverfibrose. APRI-scores voorspelden geen overleving 
(met of zonder eigen lever). Hoofdstuk 4 concludeert daarom dat APRI geen betrouw-
bare surrogaatmarker is voor lever fibrose in kinderen met BA. Opvallend genoeg was ook 
de histologische mate van lever fibrose niet gerelateerd aan transplantatievrije overleving. 
Dit suggereert daarom ook dat de histopathologische mate van fibrose ten tijde van KPE 
geen goede voorspeller is voor uitkomsten in BA-patiënten. Een lagere fibrose graad op 
het moment van KPE is niet gerelateerd aan een betere (transplantatie-vrije) overleving 
in ons cohort.
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Lange termijn klinische uitkomsten

Door zowel verbeterde KPE en OLT-technieken als verbeterde post-OLT medicatie is bilaire 
atresie een chronische ziekte geworden met een 10-jaars overleving van 66-89% en een 
20-jaars overleving van 43-78% (25-28). De verbeterde overlevingsresultaten gaan echter 
wel gepaard met persisterende onzekerheid bij patiënten over mogelijke complicaties en 
frequente ziekenhuisopnamen. Deze continue “dreiging” kan zowel de kwaliteit van leven 
(QOL) als de gezondheidsstatus (Health Status; HS) op latere leeftijd negatief beïnvloeden. 
Het verkrijgen van inzicht in QOL, HS en het niveau van angst en depressie zoals dit wordt 
ervaren door volwassenen die BA overleefd hebben, wordt daarom steeds relevanter. 
Het is belangrijk te realiseren dat HS en QOL niet hetzelfde zijn. HS betreft objectieve 
functionele beperkingen als gevolg van de ziekte terwijl QOL weergeeft in hoeverre een 
patiënt subjectief beperkingen ervaart in het dagelijks leven (29). 

We hebben HS en QOL in volwassen BA-patiënten onderzocht met gevalideerde 
vragenlijsten (hoofdstuk 5 en 6) en vonden dat zowel de BA-patiënten die de volwas-
sen leeftijd bereiken met hun eigen lever, als patiënten na OLT, vergelijkbare HS en QOL 
rapporteren als hun gezonde leeftijdsgenoten. Ze vermelden geen beperkingen in het 
dagelijks leven als gevolg van hun ziekte. In hoofdstuk 5 werd naast HS en QOL ook 
het stress- en angst niveau onderzocht in niet getransplanteerde BA-patiënten en hieruit 
bleek dat deze groep BA-patiënten geen verhoogde angst- of depressie scores hebben.

Het is een belangrijke bevinding dat patiënten met een chronische ziekte die een 
negatieve impact kan hebben op verschillende lichaamsfuncties en waarvoor grote 
chirurgische ingrepen, levenslange follow-up en medicatiegebruik noodzakelijk zijn, 
vergelijkbare HS en QOL-scores hebben als hun gezonde leeftijdsgenoten. Minstens zo 
relevant is de bevinding dat HS correleert met de symptomen van leverziekte maar niet 
met biochemische markers van de klinische conditie (hoofdstuk 6). Het is daarom on-
voldoende om in de follow-up alleen de biochemische markers te evalueren. De groepen 
die at risk bleken voor een lagere HS waren niet-getransplanteerde vrouwen en patiënten 
die leiden aan hoge symptomen last van leverziekte. 

Over het algemeen is de levensloop (het bereiken van ontwikkelingsmijlpalen) van 
adolescenten en jongvolwassenen die met een chronische ziekte opgroeien vertraagd 
(31). In hoofdstuk 7 onderzochten we het effect van een major life event zoals een OLT 
op de kinderleeftijd op de ontwikkelingsloop op jongvolwassen leeftijd. Het is belangrijk 
om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en de factoren die hierop van invloed zijn, omdat 
steeds meer BA-patiënten de volwassen leeftijd bereiken en een vertraagde ontwikkeling 
leidt tot verminderde participatie in sociale en professionele activiteiten op latere leeftijd 
(30, 31).

Jongvolwassenen die een OLT hebben ondergaan, zijn in alle opzichten vertraagd in 
het behalen van hun ontwikkelingsmijlpalen. Als volwassenen hebben ze minder vaak 
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een baan en krijgen ze minder vaak zelf kinderen in vergelijking met leeftijdgenoten. Zij 
vertonen minder risicovol gedrag in vergelijking met hun gezonde leeftijdgenoten, wat als 
een positief effect kan worden opgevat. De resultaten van hoofdstuk 7 zijn vergelijkbaar 
met die van patiënten die op de kinderleeftijd aan een andere chronische ziekte leden 
(bijv. eindstadium nierziekte, inflammatoire darmziekte) en kinderen met kanker (31-33). 
Psychoseksuele ontwikkeling blijft het meest achter na een OLT op kinderleeftijd. Ook 
bij andere ernstige ziektes op de kinderleeftijd wordt dit beschreven (31, 32). Mannelijke 
OLT-ontvangers en kinderen die een re-transplantatie ondergingen zijn meer at risk voor 
een vertraagde ontwikkelingsloop. Ontwikkelingsachterstand was niet geassocieerd met 
leeftijd ten tijde van onderzoek, leeftijd van OLT of tijd sinds OLT.
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Dankwoord

Een promotie traject doorlopen en een proefschrift schrijven is vaak monnikenwerk ech-
ter het eindresultaat, het “boekje”, is de optelsom van de inspanningen van veel mensen. 
Ik wil graag iedereen bedanken. Een aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken:

Dr. JBF Hulscher.  Beste Jan, in 2008 zijn we samen begonnen aan dit onderzoek-
sproject. Het was mijn “voet tussen de deur” om een baan te krijgen in het UMCG bij de 
chirurgie en vandaar uit snel door te stromen naar de opleiding tot chirurg, daarvoor heb 
ik je nooit bedankt. Alhoewel ik geen geboren onderzoeker ben wist je mij bij tegenslagen 
te stimuleren om door te zetten. Dit ging niet altijd zonder slag of stoot en ik denk dat we 
beiden blij verast zijn dat het na 8 jaar toch zo ver is gekomen! Aan onze vele bezoeken 
aan buitenlandse congressen heb ik alleen maar mooie herinneringen: er werd altijd veel 
ondernomen en gelachen. Jan, ontzettend bedankt voor al je inspanningen, adviezen en, 
vooral ook, geduld. 

Dr. JEHM Hoekstra-Weebers. Beste Josette, jij bent vanaf 2008 betrokken geweest 
bij het tot stand komen van dit proefschrift. Jouw inzichten en expertise op het gebied 
van kwaliteit van leven waren onmisbaar bij het interpreteren (en leesbaar opschrijven) 
van de verzamelde data. Mijn eerste publicaties uit dit proefschrift zijn te danken aan 
jouw inspanning. Jouw rustige manier van overleggen en corrigeren heb ik altijd kunnen 
waarderen. 

Prof. dr. HJ Verkade. Beste Henkjan, je rode penstrepen in door mij geschreven 
manuscripten zal ik niet snel vergeten. Aan het begin van dit promotie traject hadden we 
met name contact via e-mail. Er waren dan lange radiostiltes van mijn kant en ik kan me 
voorstellen dat je weleens vaker hebt gedacht dat ik uit het onderzoek was gestapt! De 
laatste jaren spraken we elkaar vaker in persoon en wist je me steeds weer een beetje bij 
te sturen tot we toch een eindproduct konden afleveren. Henkjan, het is een eer om bij 
jou mogen promoveren. 

Dr. CMG Keyzer-Dekker. Beste Claudia, in 2013 kwamen we elkaar tijdens een 
lange lunch in de Academie tegen. Ik was na 3 jaar periferie terug in het UMCG voor het 
academische deel van de opleiding tot chirurg en jij was net begonnen aan een fellow-
ship kinderchirurgie. Jouw aanstekelijke nieuwsgierigheid heeft mij destijds gemotiveerd 
om het onderzoek weer op te pakken. Gelukkig hadden we in de Academie genoeg tijd 
voor onderzoek en is alles in een stroomversnelling gekomen! Right place and time zeg 
maar. Je nam me op sleep touw en hebt, voor mij, van alle medeauteurs de belangrijkste 
bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Zonder jou was mijn wetenschappelijke carrière 
waarschijnlijk bij case reports gebleven.

Prof. dr. E Heineman, prof. dr. C Petersen-Claus en prof. dr. AAE Verhagen, 
hartelijk dank voor het plaats nemen in de leescommissie en voor het kritisch doornemen 
(en goedkeuren) van dit proefschrift. 

9



Chapter 9

140

Medeauteurs, dr. JF Keubler, prof. dr. FJW ten Kate, dr. FHM Morsink, prof. dr. 
GJA Offerhaus, dr. PMJG Peeters, prof. dr. RJ Porte, dr. R Scheenstra, dr. E Sieders, 
dr. AF van der Steeg, drs. YK Sze en dr. W de Vries, hartelijk dank voor jullie bijdrage 
aan dit proefschrift. 

Mark Lind. Als broer stond je vroeger altijd klaar voor mij en later als goede vriend 
zorgde er altijd voor dat ik me welkom voelde als ik jullie in het buitenland op kwam 
zoeken. Zoals je mij tijdens onze jeugd rugdekking gaf, geef je me dat nu weer als we 
samen tegenover de “hoge heren” staan en dat geeft vertrouwen. Het is een voorrecht 
om jou als paramifm te hebben. 

Jelte Meulenaar. Dude, wat hebben we het de laatste jaren veel over werk, vrouwen 
en onderzoek gehad. Opvallend was dat het onderzoek voor de meeste onrust zorgde! 
Gelukkig zijn we er nu beiden klaar mee en kunnen we weer gewoon ontspannen pils 
drinken, niet te veel praten en bij andere mensen een spreekwoordelijk vinger in het oor 
steken. Samen krijgen we de opponenten wel tuk! 

Guinness. Heren! bedankt voor de briljante avonden, reizen en herinneringen van de 
afgelopen 16 jaar. Het is de opgelopen vertraging aan dit project dubbel en dwars waard 
geweest! Waar gaan we in 2017 naar toe? 

Lieve Linda en Hugo, het is tijd voor een lange vakantie!!  
Maar eerst een feest! 
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Lijst van publicaties

•	 Overall Quality of Life in Adult Biliary Atresia Survivors with or without Liver Trans-
plantation: Results from a National Cohort.

 de Vries W, Lind RC, Sze YK, van der Steeg AF, Sieders E, Porte RJ, Verkade HJ, 
Hulscher JB, Hoekstra-Weebers JE.

 Eur J Pediatr Surg. 2015. Aug;26(4):349-56.

•	 Liver fibrosis during the development of biliary atresia: Proof of principle in the 
murine model. 

 Keyzer-Dekker CM, Lind RC, Kuebler JF, Offerhaus GJ, Ten Kate FJ, Morsink FH, 
Verkade HJ, Petersen C, Hulscher JB.

 J Pediatr Surg. 2015. Aug;50(8):1304-9.

•	 Achievement of developmental milestones in young adults after liver transplanta-
tion in childhood.

 Lind RC, Sze YK, de Vries W, Hulscher JB, Sieders E, Scheenstra R, Peeters PM, Porte RJ, 
Hoekstra-Weebers JE.

 Pediatr Transplant. 2015. 19(3):287-93.

•	 Health status and quality of life in adult biliary atresia patients surviving with their 
native livers.

 Lind RC, de Vries W, Keyzer-Dekker CM, Peeters PM, Verkade HJ, Hoekstra-Weebers JE, 
van der Steeg AF, Hulscher JB.

 Eur J Pediatr Surg. 2015. Feb;25(1):60-5.

•	 Two-year follow-up in diabetic patients with occlusive disease of the SFA treated 
with e-PTFE endografts compared to non-diabetics

 Kruse R, Poelmann FB, Reijnen M, Lind R, Moll FL, Fritschy WM
 J Vasc Surg. 2013; 57(5):68S

•	 Images in vascular medicine. Surgical management of an isolated symptomatic true 
axillary artery aneurysm.

 Lind RC, de Vries M, Rolink R, Oskam J, Pierie ME.
 Vasc Med. 2013;18(3):145-6.

•	 Lentiviral-mediated over-expression of hyaluronan synthase-1 (HAS-1) decreases the 
cellular inflammatory response and results in regenerative wound repair.

 Caskey RC, Allukian M, Lind RC, Herdrich BJ, Xu J, Radu A, Mitchell ME, Liechty KW.
 Cell Tissue Res. 2013;351(1):117-25.
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•	 Aspartate transaminase-to-platelet ratio index is not correlated with severity of 
fibrosis or survival in children with biliary atresia.

 Lind RC, Verkade HJ, Porte RJ, Hulscher JB.
 J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54(5):698.

•	 Impaired biomechanical properties of diabetic skin implications in pathogenesis of 
diabetic wound complications.

 Bermudez DM, Herdrich BJ, Xu J, Lind RC, Beason DP, Mitchell ME, Soslowsky LJ, 
Liechty KW

 Am J Pathol. 2011;178(5):2215-23.

•	 A very rare case of a giant third branchial pouch remnant discovered in utero.
 Lind RC, Hulscher JB, van der Wal JE, Dikkers FG, Langen ZJ.
 Eur J Pediatr Surg. 2010;20(5):349-51.

•	 Multipotent adult progenitor cells: their role in wound healing and the treatment of 
dermal wounds.

 Herdrich BJ, Lind RC, Liechty KW.
 Cytotherapy. 2008;10(6):543-50.
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Over de auteur

De auteur van dit proefschrift werd op 14 januari 1981 geboren op Curaçao. Zijn jeugd 
werd doorgebracht op/in Curaçao, Spanje en België als jongste zoon van Cees en Milly 
Lind en broer van Mark en Joline. Het laatste deel van het middelbaar onderwijs volgde 
hij aan de École Européenne de Bruxelles I alwaar in 1999 het eindexamen Europese 
Baccalaureaat met succes werd afgelegd. Nadat hij in 1999 was ingeloot voor de studie 
geneeskunde besloot hij om toch eerst een jaar te gaan werken en reizen in Australië. 
Voor het studie jaar 2000 lootte hij opnieuw in en ging geneeskunde studeren aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.  

In 2005 begonnen de coschappen in het Medisch Centrum Leeuwaarden waar hij 
zijn partner, Linda Hermus, leerde kennen tijdens hun gezamenlijke coschap plastische 
chirurgie. Hierna volgde er een wetenschappelijke stage aan de University of Pennsylva-
nia (Philadelphia, VS). In de zomer van 2008 studeerde hij af, legde de artsen belofte af 
en begon als ANIOS op de afdeling chirurgie van het UMCG. Op 1 januari 2010 begon de 
opleiding tot chirurg in Isala. Sinds 1 april 2016 is de auteur geregistreerd en Europees 
gecertificeerd vaatchirurg. 

Momenteel werk de auteur als chirurg (chef de Clinique) in Isala en woont hij samen 
met Linda en hun eerst zoon, Hugo, in Zwolle.

9




