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ACTA2  Alpha Actin 2 (alpha Smooth Muscle Actin)
AEC  3-Amino-9-ethylcarbazole
AFM  Atomic Force Microscopy
ANOVA  Analysis of Variance
AO rats  Albino Oxford rats
APS  Ammonium persulfate
bFGF/ FGF2 basic Fibroblast Growth Factor / Fibroblast Growth Factor 2
BSA  Bovine Serum Albumin
CCL2 (MCP1) Chemokine (C-C motif ) ligand 2 (Monocyte Chemoattractant Protein 1)
CCL3 (MIP-1α) Chemokine (C-C motif ) ligand 3 (Macrophage Inflammatory Protein-1α)
CCL7 (MCP3) Chemokine (C-C motif ) ligand 2 (Monocyte Chemotactic Protein-3)
CCR7  C-C Chemokine Receptor Type 7
CD  Cluster of Differentiation
CLEC10A (MGL1) C-type Lectin Domain Family 10 member A (Macrophage Galactose   
  N-acetylgalactosamine specific Lectin-1)
CM  Conditioned Medium
COL I  Collagen type I
COL III  Collagen type III
Col1A1  Collagen type 1A1
Col1A3  Collagen type 1A3
DAP12  DNAX activation protein 12
DAPI  4’,6-Diamidino-2-phenylindole
DC-STAMP  Dendritic Cell-Specific Transmembrane Protein
Dexa  Dexamethasone
Ecad (CDH1) E-cadherin 
ECM  Extracellular Matrix
ELISA  Enzyme Linked Immunosorbent Assay
FBGC   Foreign Body Giant Cell
FBR  Foreign Body Reaction
FBS  Fetal Bovine Serum
FCI   FetalClone I Serum
FN  Fibronectin 
FOVs  Field of Views
GA  Glutaraldehyde
GAPDH  Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
GC  Glucocorticoids
HDFs  Human Dermal Fibroblasts
(H)DSC  (hexamethylenediisocyanate cross-linked) Dermal Sheep Collagen
HEPES  4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid buffer
IFNγ  Interferon gamma
IHC  Immunohistochemistry
IL  Interleukin  
IL1R2  Interleukin 1 receptor, type II
iNOS  inducible Nitric Oxide Synthase
kPa  kilopascal 
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L-DOPA  3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
LPS  Lipopolysaccharides
M-CSF  Macrophage Colony Stimulating Factor
M1(φ)  Classically activated macrophages
M2(φ)  Alternatively activated macrophages
MEMα   Minimum Essential Medium alpha
MKI67  Marker of Proliferation Ki-67
MMPs  Matrix metalloproteinases
MNC  Mononuclear cells
MRC1  Mannose Receptor, C type 1
MSR1  Macrophage Scavenger Receptor 1
NGS  Normal Goat Serum
NHS  Normal Human Serum
P2RX7  P2X7 receptor
PAAMs  Polyacrylamide hydrogels
PBMCs  Human Peripheral Blood Mononuclear Cells
PBS  Phosphate-Buffered Saline
PDMS  Polydimethylsiloxane
PMA  Phorbol Myristate Acetate
PFA  Paraformaldehyde
qPCR  Quantitative Polymerase Chain Reaction
Stab1  Stabilin 1 
Sulfo-SANPAH Sulfosuccinimidyl 6-(4’-azido-2’-nitrophenylamino)hexanoate
TAGLN  Transgelin (smooth muscle protein 22-alpha)
TCPS  Tissue Culture Polystyrene
TGF-β1  Transforming Growth Factor beta 1
TIMP1  Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-1
TLR4  Toll-like receptor 4
TMB  Tetramethylbenzidine
TNF  Tumor Necrosis Factor
TNFα  Tumor Necrosis Factor alpha
VEGFa  Vascular Endothelial Growth Factor A
VIN  Vinculin 
YAP  Yes-associated protein
YWHAZ  Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation  
  protein, zeta polypeptide
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Diana Ploeger werd geboren op 25 februari 1982 te Veendam. Na het 
behalen van haar MLO diploma in 2002 aan het Noorderpoort College 
te Groningen en haar HLO diploma in 2005 aan de Hanzehogeschool, 
eveneens te Groningen, is zij verhuisd naar Deventer waar zij werkzaam 
was als research analist op de afdeling Klinische Pathologie van het 
Deventer Ziekenhuis. Naast haar werk is zij gestart met de opleiding 
Master of Molecular Life Sciences, in deeltijd, aan de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen. In deze opleiding werd een master project 
doorlopen van zes maanden. Het master project, waar onderzoek 

is gedaan naar het effect van synthetische membranen op nier epitheelcellen, werd 
uitgevoerd bij de onderzoeksgroep Stem Cells & Tissue Engineering, afdeling Pathologie 
en Medische Biologie, van het Universitair Medisch Centrum te Groningen. Na het 
behalen van haar master diploma in 2008 is zij in mei van dat jaar in dienst getreden bij 
dezelfde vakgroep als promovenda. In 2011 is zij van onderwerp en onderzoeksgroep 
veranderd en begonnen als promovenda bij prof. dr. R.A. Bank, MATRIX onderzoeksgroep, 
Pathologie en Medische Biologie, van het Universitair Medisch Centrum te Groningen. 
Hier heeft zij onderzoek verricht naar macrofaag polarisatie, reuscel formatie, de invloed 
van verschillende stijfheden op macrofagen en hoe verschillende macrofaag typen 
fibroblasten beïnvloeden, allen ten behoeve van wondheling, vreemdlichaamsreactie 
en fibrose. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in dit proefschrift. 
Sinds juli 2015 is Diana werkzaam als post doc bij het NorthGell project, bij dezelfde 
onderzoeksgroep, in samenwerking met de afdeling plastische chirurgie (UMCG), InGell 
en PolyVation. Hier zal haar onderzoek naar de vreemdlichaamsreactie en macrofaag 
polarisatie worden voortgezet.  

Diana Ploeger was born on February 25, 1982 in Veendam, the Netherlands. She 
obtained her MLO degree in 2002, at the Noorderpoort College Groningen, followed 
by her HLO degree in 2005 at the Hanzehogeschool, Groningen. After obtaining her 
HLO degree she moved to Deventer and worked as a research technician at the Clinical 
Pathology department of the Deventer hospital. Besides her work she started the Master 
of Molecular Life Sciences, part-time, at the HAN University of Applied Sciences. During 
her master study she performed a master project were she investigated the effect of 
synthetic membranes on renal epithelial cells. This project was conducted at the research 
group Stem Cells & Tissue Engineering, Department of Pathology and Medical Biology, 
University Medical Center Groningen. After obtaining her master degree in 2008, she 
started a PhD project in May that year in the same department of the UMCG. In 2011 she 
switched from subject and research group and started a PhD project with Prof. dr. R.A. 
Bank, MATRIX research group, department Pathology and Medical Biology, University 
Medical Center Groningen. Here, she investigated macrophage polarization, giant cell 
formation, the influence of different stiffness on macrophages and how different types 
of macrophages affect fibroblasts, all in the context of wound healing, fibrosis, and 
foreign body reaction. The results of this study are presented in this thesis. Since July 
2015 Diana is working as post doc at the NorthGell project, in the same research group in 
collaboration with the Department of Plastic Surgery (UMCG), InGell and PolyVation. Here 
she continues to investigate the foreign body reaction and macrophage polarization. 
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Nu mijn proefschrift klaar is, rest mij alleen nog een dankwoord. Het dankwoord waar 
altijd als eerste naar gekeken wordt, wat bijna ook als enige wordt gelezen en wat 
daarom misschien wel het belangrijkste hoofdstuk van mijn hele proefschrift is ;-).
Natuurlijk zou dit proefschrift niet tot stand zijn gekomen als ik het alleen had moeten 
doen. Veel mensen zijn direct of indirect betrokken geweest bij het tot stand komen 
ervan. Daarom wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest bij mij, mijn onderzoek 
en het uiteindelijke proefschrift.

Als eerste wil ik graag bedanken mijn promotor prof. dr. R.A. Bank. Ruud, zonder jou 
was dit proefschrift er niet geweest. Jouw passie, enthousiasme en waardering voor 
onderzoek stimuleerden mij om telkens weer door te gaan ook als het even tegenzat. Ik 
vind het een eer om bij jou te mogen promoveren en met jou te mogen samenwerken. 
Ik heb veel van je geleerd zowel op wetenschappelijk vlak als op het vlak van de 
landslakken, nooit geweten dat er zoveel verschillende soorten zijn. Ik hoop dat we dit 
jaar nog net zoveel ideeën kunnen uitwisselen tijdens het NorthGell project.

Als tweede wil ik graag mijn tweede promotor prof. dr. V. Everts bedanken. Beste Vincent,  
ik heb genoten van onze meetings in Amsterdam, in Groningen en bij verscheidene 
congressen waar ik je tegen kwam. Door jouw enthousiasme voor het onderzoek en 
jouw vele ideeën (soms een opmerking uit onverwachte hoek, vooral trophoblasten en 
syncytiotrophoblasten vergeet ik nooit meer ;-)) maken dat ik met veel plezier terug kijk 
op onze samenwerking. Ik hoop dat we dit voortzetten met het microarray project.

Graag wil ik ook de groep van prof. dr. V. Everts bedanken. Beste Teun, Ton en Bas, giant 
cells pff.. wat zijn dat? Zijn dat nou verkleedde osteoclasten of toch compleet andere 
cellen? Ik heb genoten van onze meetings en zeker van het enthousiasme van iedereen 
als we data bespraken. Ik hoop dat we ons microarray project gezamenlijk kunnen 
afronden en dat er leuke publicaties uit voortvloeien.

Mijn eerste publicatie was niet mogelijk geweest zonder Prof. dr. M.J.A. van Luyn en Prof. 
dr. M.C. Harmsen. Beste Marja, bedankt voor jouw visie op wetenschappelijk maar ook 
op privé vlak en het tot stand komen van hoofdstuk 3. Van jou heb ik geleerd dat je altijd 
in jezelf moet blijven geloven. Beste Marco, jij bent een onuitputtelijke ideeënbron. Altijd 
als we een meeting hadden zat je vol met ideeën waar ik veel aan heb gehad en veel van 
heb kunnen leren. Ook jou wil ik bedanken voor het tot stand komen van hoofdstuk 3.

De leden van de leescommissie; prof. dr. P. (Peter) Heeringa, prof. dr. A.J. (Han) Moshage 
en prof. dr. A.J. (Anton Jan) van Zonneveld wil ik bedanken voor het kritisch lezen en 
beoordelen van mijn proefschift.
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Mijn paranimfen Saskia en Jasper. Lieve Saskia, de afgelopen jaren heb ik het geluk gehad 
om jou te mogen leren kennen, niet alleen op het lab maar ook daar buiten. Zonder 
jou zouden mijn experimenten bij lange na niet zo leuk zijn geweest. Wat hebben we 
gelachen op het lab tijdens de monocyten isolaties (tot irritatie van andere mensen aan 
toe). Jasper, als collega en als mijn aanstaande man heb je veel voor mijn proefschrift 
betekent. Pipetteren tot in de late uurtjes, terwijl je allang niet meer bij ons werkte, 
omdat ik iets vergeten was. Ik heb je nooit horen klagen en daar ben ik je dankbaar voor. 
Saskia en Jasper, ik ben blij dat jullie beide naast me willen staan op deze voor mij zo 
bijzondere dag.  

Collega’s, je kunt niet zonder ze. Ik wil dan ook graag iedereen van de MATRIX groep 
bedanken.
Allereerst mijn kamergenoten door mij genoemd “de jongens”. Bram, Rutger, Masum en 
Olaf. Ik vond het fijn om bij jullie in de kamer te mogen zitten en om samen te lunchen, 
ideeën uit te wisselen, soms te klagen en jawel: bier te drinken. Ik wil jullie allen bedanken 
voor jullie input. Bram, jij hebt mij onwijs veel geholpen de afgelopen maanden en hier 
ben ik je zeer dankbaar voor. Ik wil je (jullie) veel geluk wensen de komende jaren in 
San Francisco! Nog even een bijzondere dank aan Olaf, de “slecht geïnformeerde” 
optimist. Hoofdstuk 6 en 7 heeft ons frustraties opgeleverd maar ook twee fantastische 
papers. Ik hoop dat ze snel geaccepteerd zullen worden en ik wens je veel succes met 
je toekomst als docent. Natuurlijk hebben we ook nog Nynke, Sander, Jelena, Miriam, 
Marike, Eliane, Ieneke, Saed, Jurjen, Evert-Jan, Nadine, Nataly en Pytrick. Bedankt voor 
jullie wetenschappelijke input, hulp en gezelligheid, vooral de wijnproefavonden en 
kroegavonden zal ik nooit vergeten.

Ook wil ik een aantal mensen bedanken die me hebben bijgestaan tijdens mijn eerste 
publicatie; Guido, Jan-Renier, Ewa, Ee Soo, Mojtaba, Monika en Martin (joa doe), bedankt 
voor de input en de gezellig tijd.

En natuurlijk wil ik alle collega’s van de Medische Biologie en Pathologie die direct of 
indirect bij mijn onderzoek betrokken zijn geweest graag bedanken; Anita N, Josée, 
Henriette, Marja B, Inge, Xavier, Corien, Jelleke, Linda, Henk, Jelle, Marla, Peter, Merel, 
Ghazaleh, Nina, Anita M, Timara, Marloes, Wendy, Theo, Rianne, Joost, Debora, Hans V, 
Lydia, Patricia, Jasper B, Annet, Susan, Carolien, Hans vd P, Marcel, Gerjan, Anouk and 
Rebeca (last three my new roomies).

Ik wil graag alle studenten bedanken die hebben meegeholpen aan mijn projecten 
op het lab en ook de studenten van de opleiding game development and design die 
prachtige games hebben ontwikkeld over mijn topic.
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De monocyten mag ik natuurlijk niet vergeten en dan eigenlijk vooral alle donoren die 
mij bloed hebben gegeven om de monocyten uit te isoleren. Zowel de donoren van de 
bloedbank, als de vrijwilligers op het lab. Zonder jullie had ik geen onderzoek kunnen 
doen naar humane macrofagen. 

Graag zou ik ook mijn vrienden en kennissen willen bedanken voor al jullie betrokkenheid, 
steun en interesse. Speciaal wil ik nog noemen Sietske, Roelie en Michiel. Wij kennen 
elkaar al sinds onze MLO tijd en nog steeds maken we deel uit van elkaars leven. Ik ben 
blij dat we elkaar “lastig” mogen vallen als het mee of even tegen zit. En Siets, ik mis onze 
gezamenlijke koffie momenten als ik mijn buffy’s ga ophalen bij Sanquin.
Roos(marijn), we kennen elkaar sinds onze zwangerschappen en ik ben blij dat ik jou, 
Paul, Pepijn en Job heb leren kennen. We delen van alles met elkaar van zwangerschap 
tot mijn promotie, van (schoon)ouders tot aan verkoop van jullie huis en ik hoop dit nog 
jaren te kunnen doen.

Jan en Irene, ik ben blij dat ik zulke schoonouders heb getroffen, bedankt voor alles. 
Hester, Bas, Thies, Teije en Merle fijn dat jullie deel uitmaken van mijn familie, ondanks 
dat we elkaar (te) weinig zien is het altijd leuk en gezellig.

Lieve papa en mama zonder jullie had ik dit niet gekund. Jullie hebben mij geleerd om 
door te zetten en jullie hebben mij alle kansen gegeven, ook al was ik soms niet voor 
rede vatbaar. Jullie staan altijd voor ons klaar, als wij hulp nodig hebben omdat ik toch 
écht moet werken, komt papa zonder morren vanuit Heiligerlee om de meiden op te 
halen om vervolgens samen met mama op te passen. Ik sta hier vandaag mede dankzij 
jullie steun, jullie zijn samen met Kora en Trea mijn “thuis”.  Mijn zussen Kora en Trea en 
natuurlijk Jacob, Marcel, Kevin, Nick, Marit, Amber, Ivon en Wessel bedankt dat jullie er 
zijn. Een familie is het allerbelangrijkste in het leven! 

En dan als laatste mijn grootste liefdes, mijn gezin. 
Jasper, ik heb jou dankzij de Medische Biologie leren kennen, maar onze liefde is pas 
echt begonnen tijdens de salsa lessen. Jij bent mijn steun en toeverlaat, ik kan echt alles 
bij jou kwijt. Jij weet altijd precies waar ik het over heb en we hebben vaak aan één 
woord genoeg. Het maken van dit proefschrift heeft niet alleen invloed gehad op jou als 
collega, maar nog meer op jou als mijn geliefde. Jij hebt me gesteund, soms getroost, 
begrip getoond en vooral jouw liefde heeft mij erdoor heen getrokken. Dankzij jou 
heb ik nu een mooi proefschrift en twee prachtige dochters, Lena en Zoë. Lieve Lena 
(mien moesika) en Zoë (mijn popje) ik hoop dat jullie een geweldig en onbezorgd leven 
tegemoet gaan, papa en ik zullen jullie in alles steunen om jullie dromen waar te maken. 
Ik geniet met volle teugen van ons gezin en Jasper, Lena en Zoë ik hou zielsveel van jullie! 








