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AbbreviationsAppendices

ABBREVIATIONS 

3’UTR   3’ untranslated region
ACTA2  Actin alpha 2 (gene)
ADSC  Adipose-derived stem/stromal cell
ADSC CM  Adipose-derived stem/stromal cell conditioned medium
AIS   Automated Isolation System; method for stromal vascular fraction isolation
ALK5  Activin-like kinase 5
ANGPT  Angiopoietin 
ANOVA  Analysis of variance
ASAPS  American Society for Aesthetic Plastic Surgery
ASC  Adipose-derived stem/stromal cell
ASC CM  Adipose-derived stem/stromal cell conditioned medium
ASPS  American Society of Plastic Surgeons
αSMA  Alpha smooth muscle actin
BMP  Bone morphogenetic protein
BMSC   Bone Marrow Mesenchymal Stem/Stromal Cell
CAL  Cell assisted lipotransfer
CCMO  Centrale commissie mensgebonden onderzoek (national Dutch ethical  
  committee)
CCN1  Calponin (gene)
CD  Cluster of differentiation
CHA  CHA-station (CHA-Biotech); method for stromal vascular fraction isolation
COX-2  Cyclo-ogygenase 2
cDNA  Copy DNA
CF  Cardiac fibroblast
CFU-F  Colony forming unit fibroblasts
cGMP  Current good manufacturing practice
CM  Conditioned medium
COL1A1  Collagen type 1 alpha 1 (gene)
COL3A1  Collagen type 3 alpha 1 (gene)
cSVF  Cellular stromal vascular fraction
Ct  Cycle threshold 
CTGF  Connective tissue growth factor
CYT   Celution System Enzymatic (Cytori); method for stromal vascular fraction  
  isolation
DAPI  4’,6-diamidino-2-phenylindole
DASH  The disabilities of the arm, shoulder and hand questionnaire
DF   Dermal Fibroblast
DMEM  Dulbecco’s modified Eagle medium

DNA  Desoxyribonucleic acid
ECM   Extracellular matrix
e.g.  exempli gratia (for example)
EFG  Epidermal growth factor
EMEM  Eagle’s minimum essential medium
ERK  Extracellular signal-regulated kinase
EV  Extracellular vesicles
GID SVF2   GID SVF2 system (GID Europe); method for stromal vascular fraction  
  isolation
Grb2  Growth Factor Receptor-Bound 2
FAK  Focal adhesion kinase
FAST   Fastem Corios (Corios); method for stromal vascular fraction isolation
FAT   Fractionation of Adipose Tissue procedure; method for stromal vascular  
  fraction isolation
FBS  Fetal bovine serum
FCS  Fetal calf serum
FEF   Filtrated fluid of emulsified fat; method for stromal vascular fraction  
  isolation
FGF  Fibroblast growth factor 
FTS  Farnesyl thiosalicylic acid
GMP  Good manufacturing practice
GLP  Good laboratory practice
HDFa  Human dermal fibroblast, adult type
H&E  Hematoxylin and Eosin
HGF  Hepatocyte growth factor
IBMX  3-Isobutyl-1-methylxanthine
GTPase  Guanidine ‘5-triphosphatase
HUVEC  Human umbilical vein endothelial cells
IDO  indoleamine 2,3-dioxygenase
i.e.  id est (that is)
IFATS  International Federation of Adipose Therapeutics and Science
IFN  Interferon
IGF  Insulin-like growth factor 
IIBR    Immediate Implant-Based Reconstruction
IL  Interleukin 
iNOS   Inducible nitric oxide synthase
ISCT  International Society of Cellular Therapy
JNK  c-Jun N-terminal kinase
KLF  Keloid scar-derived fibroblast
LIPOG   Lipogems system (Lipogems); method for stromal vascular fraction isolation
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LIPOK   Lipokit System (Medi-khan); method for stromal vascular fraction isolation
MEK  Mitogen-activated protein kinase kinase
Mf  Macrophage
MGPQ   McGill Pain Questionnaire
MHQ   Michigan hand outcome questionnaire
miR  MicroRNA
MMP  Matrix metalloproteinase 
MRM   Modified radical mastectomy
MRS   Magnetic resonance scan
MSC  Mesenchymal stem cell
MSS  Manchester Scar Scale
MTC   Masson’s trichrome staining
MV  Microvesicle
NANO   Nanofat procedure; method for stromal vascular fraction isolation
NG2  Neural/glial antigen 2
NK cell  Natural killer cell
NKT cell  Natural killer T cell
nNOS   Neuronal nitric oxide synthase
NO  Nitric oxide
NPSI   Neuropathic Pain Symptom Inventory
PAL  Power-assisted liposuction
PBS  Phosphate buffered saline
PDGFR  Platelet-derived growth factor receptor 
PFA  Paraformaldehyde
PGE2  Prostaglandin E2
PHBV   Polyhydroxybutyrate-co-Hydroxyvalerate   
PI3K  Phosphoinositide 3-kinase
PICO  Population, Intervention, Comparison, and Outcome
PMPS   Post-Mastectomy Pain Syndrome
PMRT   Post-Mastectomy Radiotherapy
PNC  PNC Multi station (PNC); method for stromal vascular fraction isolation
POSAS  Patient and observer scar assessment scale
PPI   Present Pain Intensity index
PPP  Platelet-poor plasma
PRP  Platelet-rich plasma
RBC   Red blood cell
REF   Residual tissue of emulsified fat; method for stromal vascular fraction  
  isolation
RNA  Ribonucleic acid
RPMI  Roswell Park Memorial Institute

RT-qPCR  Reverse transcript quantitative polymerase chain reaction
SD   Standard deviation
SDF-1  Stromal cell-derived factor 1
SEM  Standard error of the mean
SEPAX  Sepax  system (Biosafe); method for stromal vascular fraction isolation
SF   Squeezed fat; method for stromal vascular fraction isolation 
SHUF5   Shuffling 5 times; method for stromal vascular fraction isolation
SHUF30   Shuffling 30 times; method for stromal vascular fraction isolation
SIS   Small Intestinal Submucosa
Smad  Mothers against decapentaplegic
SM22α  Smooth muscle protein 22 alpha
SOS  Son-of-sevenless homologue 
SSSRS   Sabbatsberg Sexual Self-Rating Scale
STCELL   StromaCell system; method for stromal vascular fraction isolation
SVF  Stromal vascular fraction
TAC  Transverse aortic constriction
TAGLN  Transgelin (gene)
TAM   Total active movement
TGF-β  Transforming growth factor-beta
TGFBR  TGF-β receptor type 
TGCIS   Tissue Genesis Cell Isolation System (Tissue Genesis); method for stromal  
  vascular fraction isolation
Th cell  T-helper cell
TIMP  Tissue inhibitor of metalloproteinase
TNF  Tumor necrosis factor
Treg  Regulatory T cell
TSG-6  TNF-alpha-stimulated protein 6
tSVF  Tissue  stromal vascular fraction
UAL  Ultrasound-assisted liposuction
VAS   Visual Analogue Scale,
VEGF  Vascular endothelial growth factor
VSS  Vancouver Scar Scale
vWF  Von Willebrand Factor
WAL  Water jet assisted liposuction
Y:C ratio   Yield: Concentration ratio; relative cell yield per processed lipoaspirate  
  volume
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CURRICULUM VITAE 

Nederlands

Maroesjka Spiekman, de auteur van dit proefschrift, werd geboren in 1990 te Groningen. Haar 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs volgde zij aan het Willem Lodewijk Gymnasium te 
Groningen, waar zij cum laude slaagde. 

In 2008 startte zij haar opleiding Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de 
Bachelor fase ontwikkelde ze belangstelling voor medisch wetenschappelijk onderzoek en doorliep 
zij succesvol het Junior Scientific Masterclass Bachelor Honours Traject. In het kader van dit 
traject voltooide zij twee proefprojecten, in het veld van adulte stamcellen voor toepassing in 
de regeneratieve geneeskunde. Beide projecten vonden plaats op de afdeling Medische Biologie 
van het Universitair Medisch Centrum Groningen onder supervisie van professor Marco Harmsen. 

Tijdens haar masterfase doorliep zij haar coschappen in het Martiniziekenhuis, Medisch Centrum 
Leeuwarden en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar stage wetenschap verrichte 
zij wederom op de afdeling Medische Biologie. Tijdens dit onderzoek getiteld ‘Human adipose 
tissue-derived stromal cells suppress TGF-β induced fibroblast differentiation of human dermal 
fibroblasts: implications for scar formation’ bestudeerde zij het effect van stamcellen uit vet en 
hun groeifactoren op het proces van myofibroblast differentiatie: een belangrijk onderdeel van 
normale wondheling en pathologische littekenformatie. In de laboratoriumproeven bleek dat 
paracriene factoren geproduceerd door stamcellen uit vet, dit proces kunnen remmen en mogelijk 
een als therapie voor littekens gebruikt kunnen worden. 

Dit onderzoek resulteerde in een eerste publicatie, wat toelating tot het MD/PhD-traject mogelijk 
maakte. Met dit traject wordt de masterfase met twee jaar verlengd, waardoor coschappen en 
promotieonderzoek gecombineerd worden. In 2013 startte Maroesjka haar promotieonderzoek 
aan de afdeling Medische Biologie. Hier onderzocht zij de mogelijkheid van gebruik van eigen 
vetweefsel en stamcellen uit vet als therapie voor littekens, wat resulteerde in dit proefschrift. 

In december 2017 rondde Maroesjka haar Geneeskunde opleiding af. Op het moment werkt ze als 
assistent niet in opleiding tot specialist (ANIOS) op de afdeling chirurgie van de Treant Zorggroep.

CURRICULUM VITAE 

English

Maroesjka Spiekman, the author of this dissertation, was born in 1990 in Groningen, the 
Netherlands. She completed her pre-university education cum laude at the Willem Lodewijk 
Gymnasium, Groningen, the Netherlands. 

In 2008, she started her medical education in the University of Groningen. During her Bachelor 
education, she developed an interest in science and she successfully completed the Junior 
Scientific Masterclass Bachelor Honours program. As part of this program, she conducted two pilot 
projects in the field of adult stem cells for application in regenerative medicine. Both projects were 
carried out in the department of Medical Biology of the University Medical Center Groningen, 
under supervision of professor Marco Harmsen. 

During her Master education, Maroesjka completed her medical internships in different hospitals 
in the north of the Netherlands: Martiniziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden and University 
Medical Center Groningen. For her Master research, she returned to the department of Medical 
Biology. In this research, entitled ‘Human adipose tissue-derived stromal cells suppress TGF-β 
induced fibroblast differentiation of human dermal fibroblasts: implications for scar formation’ she 
investigated the effect of adipose-derived stem/stromal cells (ASC) and their paracrine factors on 
myofibroblast differentiation. This process is an important part in physiological wound healing and 
pathological scar formation. In this in vitro research, it turned out that the paracrine factors of ASC 
can inhibit myofibroblast formation and thus are a promising therapeutic option for dermal scarring. 

This research resulted in her first publication and thus allowed her admittance to the MD/PhD 
program: a program in which the Master phase is prolonged by two years, enabling combination 
of medical internships with PhD research. In 2013, Maroesjka started her PhD-research in the 
department of Medical Biology. Here, she investigated the application of adipose tissue and ASC 
as therapy for dermal scars. This research resulted in this dissertation. 

In December 2017, Maroesjka completed her medical education. Currently, she is working as a 
resident (not in training) in the surgery department of Treant Zorggroep.  A A
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GRANTS AND AWARDS

Stichting de Cock-Hadders (2016): research stipendium. €4.500,-

Stichting De Drie Lichten (2015): grant awarded for stay abroad in context of international clinical 
research collaboration. €5.000,-

Junior Scientific Masterclass - Ubbo Emmius Fund Talent Grant (2015): a personalized research 
grant for talented and ambitious PhD-students. €10.000,-

MD/PhD program research grant (2012): a personalized research grant, for students combining 
master’s degree in medicine with PhD research. Bench fee €18.000,-

PRESENTATIONS AND LECTURES

Invited speaker at ‘Scarface: treatment of scars in the face’ (Putten, 2018), national symposium 
of the Dutch Oromaxillofacial Society

Lecture for students in the Junior Scientific Masterclass Lab Course (Groningen, 2017)

Presentation at IFATS (San Diego, 2016), international conference on adipose research and 
therapeutics

Lecture for students in the Junior Scientific Masterclass Lab Course (Groningen, 2016)

Invited speaker at ICCTI conference (Utrecht, 2015), international conference on cell- and 
immunotherapy

Presentation at IFATS (Amsterdam, 2014), international conference on adipose research and 
therapeutics

Invited speaker at BEAULI (Berlin, 2014), international conference on autologous lipografting

LIST OF PUBLICATIONS

Spiekman M*, Van Dongen JA*, Niessen FB, Stevens HP, Harmsen MC, Van der Lei B. The role of 
stromal vascular fraction in scar prevention: a model for a well-designed prospective double blind 
randomized placebo-controlled clinical trial. Manuscript in preparation.

Spiekman M, Hoppe DL, Mossel DM, Brouwer LA, Diercks GFH, Vermeulen KM, Folkertsma M, 
Ghods M, Walter M, Kzhyshkowska J, Klüter H, Krenning G, Van der Lei B, Harmsen MC. Autologous 
lipofilling improves clinical outcome in patients with symptomatic dermal scars through induction 
of a pro-regenerative immune response. Manuscript submitted.

Willemsen JC, Van Dongen JA, Spiekman M, Vermeulen K, Harmsen MC, Van der Lei B, Stevens 
HP. The addition of platelet-rich plasma to facial lipofilling: a double blind placebo-controlled 
randomized trial. Plast Reconstr Surg. Feb 2018

Spiekman M, Van Dongen JA, Willemsen JCN, Hoppe DL, Van der Lei B, Harmsen MC. The power 
of fat – emerging concepts for fibrotic scar treatment. J TERM Feb 2017

Van Dongen JA*, Tuin AJ*, Spiekman M, Jansma J, Van der Lei B, Harmsen MC. Comparison of 
intraoperative procedures for isolation of clinical grade stromal vascular fraction: a systematic 
review. J TERM Jan 2017 (epub ahead of print)

Spiekman M, Harmsen MC. Human fat and its stem cells. In: Ueberreiter K, editor. Autologe 
Fetttransplantation. Heidelberg, Germany: Springer; 2016. p. 7-13

Willemsen JCN, Spiekman M, Stevens HP, Van der Lei B, Harmsen MC. Platelet-Rich Plasma (PRP) 
influences expansion and paracrine function of  adipose-derived  stromal  cells  (ADSC)  in a  dose-
dependent fashion. Plast Reconstr Surg. March 2016 

Spiekman M, Przybyt E, Plantinga JA, Gibbs S, Van der Lei B, Harmsen MC. Adipose Tissue–Derived 
Stromal Cells Inhibit TGF-β1–Induced Differentiation of Human Dermal Fibroblasts and Keloid 
Scar–Derived Fibroblasts in a Paracrine Fashion. Plast Reconstr Surg. Oct 2014

* These authors contributed equally to this work
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DANKWOORD 

Daar sta je dan: na vijf jaar ligt er dan toch eindelijk een proefschrift. Eén van de belangrijkste 
lessen van de afgelopen jaren is dat wetenschap een teamsport is. Onderzoek doe je nooit alleen 
en in de komende regels wil ik de mensen bedanken die een belangrijke rol gespeeld hebben in 
de voltooiing van dit werk.

Allereerst mijn eerste promotor, prof. dr. M.C. Harmsen: Beste Marco, al die jaren geleden zag 
jij tijdens de JSM labcursus iets in mij wat maakte dat je me uitnodigde om een proefproject 
in jouw onderzoeksgroep te komen doen. Van het één kwam het ander en uiteindelijk ben ik 
‘blijven hangen’ voor een MD/PhD-traject. Wat heb ik veel van je mogen leren de afgelopen jaren. 
Door je brede interesse en het grote aantal onderwerpen waarin je onderzoek gedaan heb (van 
champignons en virussen, tot vet en stamcellen), weet je veel van veel verschillende onderwerpen. 
Ik heb grote bewondering voor je eindeloze passie en enthousiasme in de wetenschap. Ik heb 
tijdens mijn promotie met veel plezier voor je gewerkt en nog meer van je mogen leren. Tot 
de absolute sociale hoogtepunten van mijn promotieonderzoek behoren de jaarlijkse etentjes 
met de gehele onderzoeksgroep bij jou thuis, o.a. met muzikale demonstraties, salsalessen en 
Halloween kostuums.

Mijn tweede promotor prof. dr. B. van der Lei: Beste Berend, spijkers met koppen slaan was een 
rol die jou tijdens mijn promotie wel was toevertrouwd. Wanneer ik bij je kwam met vragen, 
kreeg ik prompt een concreet antwoord. Verder kreeg ik niet zelden op zondagochtend rond 
een uur of twaalf mijn ingeleverde manuscripten gecorrigeerd retour. Ik heb veel achting voor je 
productiviteit en het vermogen om het hoogst haalbare uit projecten te slepen. Daarnaast heb 
ik ook op het gebied van academisch schrijven een hoop mogen leren. Ik mag mezelf gelukkig 
prijzen als ik in de toekomst zou mogen leren om net als jij, het werk als clinicus en onderzoeker 
zo goed te combineren.

Mijn co-promotor dr. G. Krenning: Beste Guido, vanaf het eerste uur ben je betrokken geweest bij 
mijn onderzoek. In de vroegere jaren was je een onmisbaar vraagbaak voor het praktische labwerk. 
Later ben je ook steeds meer betrokken geraakt bij het conceptuele deel van mijn onderzoek. 
Ik heb toen jouw planmatige doch pragmatische manier van onderzoeken mee mogen maken 
en hier veel van opgestoken. Onder het genot van een drankje hebben we vaak gesproken over 
hoe wetenschap is en/of zou moeten zijn. We waren (zijn) het niet altijd met elkaar eens, maar 
deze discussies geven me altijd stof tot nadenken en hebben me geholpen in mijn ontwikkeling 
als onderzoeker. 

Eveneens gaat mijn dank uit naar de leden van de leescommissie, prof. dr. R.A. Bank, prof. dr. M.F. 
Jonkman en prof. dr. P.P.M. van Zuijlen, voor het lezen en beoordelen van dit boekje.

Tevens essentieel voor de totstandkoming van dit proefschrift was de Junior Scientific Masterclass 
(JSM). Ik denk dat ik me op de befaamde Schiermonnikoog cursusweek begon te realiseren dat 
het doen van wetenschappelijk onderzoek een manier van leven was, waar ik me graag verder in 
zou willen verdiepen. In het bijzonder wil ik prof. dr. Kluin-Nelemans en prof. dr. Porte bedanken 
voor hun voorzitterschap van deze organisatie, die het voor mij mogelijk heeft gemaakt om dit 
traject te doorlopen. Daarnaast ben ik ook Jans van Aalst-Ubels, Barbara Slothouber, Joke van der 
Mark-van der Wouden en Maria de Vries dankbaar voor hun werk binnen de JSM en de bijdrage 
die zij daarmee hebben geleverd aan dit promotieonderzoek.

During my time as (PhD) student within the CAVAREM research group, I have had the honour to 
work with many exceptional colleagues.

Ewa, you were my supervisor and mentor during my Master thesis research. Thank you for 
your help, support and trust. I was always impressed by your happy, bubbly personality and 
inventiveness as researcher. You were one of the people who inspired me to start a PhD. 

Mijn mede-studenten in deze periode, Thijs, Tim, Marinda, Marla, Marijn en Marije dank voor 
jullie goede gezelschap, het vele geouwehoer en het lekker samen eten en drinken. 

My dearest paranymph Byambaa, on the day you arrived in the UMCG you became my office mate. 
Until today, I am  grateful to have you as my friend. If you leave the Netherlands you will be dearly 
missed. However, I am certain that our friendship will survive across countries and continents. 
But: let’s first celebrate both our thesis defenses… Cheers!

Lysanne, samen zijn we als masterstudenten begonnen en  kwamen we allebei terug als PhD-
student. Ook jij was de afgelopen jaren een onmisbare kantoorgenoot. Je nuchtere blik en grote 
voorraad chocolade, thee en (zelfgebakken) koekjes hebben ons door de moeilijker momenten in 
het onderzoek heen geholpen. Ook op jouw boekje drinken we er binnenkort een.

Marloes and Ana Maria, also many thanks for being my office mates. I have many good memories 
of our time together. Dear Fransisco, I wish you all the best, being the only man in our former 
ladies only office ;)

Monica, by the time you read this, you will have returned to Colombia. Your presence within our 
group has certainly spiced things up, you were never afraid to have an opinion about anything. 
Your outgoing nature and love for dancing has resulted in many good gatherings with the group. 
Let’s meet again soon! Maybe in Medellín? 

Joep, allebei zijn we vanuit de medische kant (jij al wat verder dan ik) onbevangen begonnen 
aan het doen van laboratoriumonderzoek. We hadden een wat andere manier van aanpak, maar 
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uiteindelijk hebben we er een mooie en productieve samenwerking van gemaakt. Dank voor de 
prachtige hoofdstukken 2 en 7.

Rosa, op het staartje van mijn PhD kwam jij het lab binnenzetten. Menig kopje koffie en lunch 
hebben we samen gezellig weggewerkt. Heel veel succes met jouw onderzoek, maar volgens mij 
zit dat wel snor… Hopelijk in de toekomst maar eens wat meer samen fietsen? 

Vincenzo, Joris en Jorien, a.k.a. the San Diego Club, onze road trip van Las Vegas via de Grand 
Canyon naar congres in San Diego zal me altijd bij blijven. Dank voor deze mooie reis: what happens 
in Vegas… 

Joris, vanaf de dag we samen aan ‘het vetgebeuren’ zijn gaan werken, heb je altijd je beste beentje 
voor gezet. Ik ken maar weinig mensen die zo hardwerkend en toegewijd zijn als jij. Dank voor 
de goede samenwerking, samen hebben we o.a. hoofdstukken 2, 4 en 5 neergezet. Dat er in de 
toekomst nog meer mogen volgen.

Jorien, op en af ben je aanwezig geweest op het lab. Altijd vol energie en vrolijkheid, klaar om aan 
een volgende uitdaging te beginnen. Dank voor de mooie tijd en voor hoofdstuk 4.

Many other PhD-students and Post-Docs from my own and from the Matrix, EBVDT, EGE, EXPIRE, 
IE and EN research groups, Jan Renier, Mojtaba, Merel, Marike, Monika, Azi, Ee Soo, Ghazal, Thaís, 
Gabriel, Tacia, Xenos, Ditmer, Olaf, Bram, Rutger, Diana, Evert Jan, David, Julio, Genaro, Tamara, 
Monique, Chengcheng, Gea, Susana, Nataly and Desirée, I am grateful for your companionship 
during long waiting steps in the laboratory and our talks in the hallways/during lunches/while 
having a beer.

En wat zou een lab zijn zonder ‘harde kern’, de mensen die blijven wanneer de PhD-studenten 
na vier jaar weer vertrekken. In het bijzonder wil ik Josée, Linda en Marja bedanken voor de 
gezelligheid en jullie grote bijdrage aan mijn onderzoek. Zonder jullie hulp bij de eindeloze Western 
Blots, celkweek en coupes/kleuringen had dit proefschrift er niet in de huidige vorm gelegen! Ook 
bij de andere analisten, Pytrick, Saskia, Jasper, Martin, Peter, Jelleke, Henk, Wendy, Anita Meter, 
Marnix, Harold, Anita Niemarkt, Rianne, Timara, Manon en Theo, kon ik altijd terecht voor vragen 
en ik mocht altijd aanschuiven voor theetijd. 

Aan het secretariaat, bemand door Annet, Susan, Carolien en Petra, ben ik eveneens dank 
verschuldigd voor een veelheid aan zaken en menig gezellig praatje. Daarnaast ben ik Hans van der 
Plas veel dank verschuldigd voor alle ondersteuning in het administratieve en financiële gebeuren.

Ook alle stafleden van de Medische Biologie, Marcel Ruiter, Ruud Bank, Eliane Popa, Ingrid 
Molema, Jan Kamps, Jill Moser, Marianne Rots, Irene Heijink, Martijn Nawijn, Paul de Vos en 
Marijke Faas wil ik bedanken voor jullie uitleg en onderwijs in de loop van de jaren. I am especially 

grateful to Jannette Burgess, many thanks for your extensive style and language corrections. 
Chapter 1 would not have been the same without your help!

Ook Gilles Diercks en Jacko Duker van de afdeling pathologie hebben een belangrijke rol gespeeld 
bij de totstandkoming van hoofdstuk 3. Beste Gilles, hartelijk dank voor alle uitleg en discussies 
over de huidbiopten. Beste Jacko, dank voor al je hulp bij de logistiek rondom het realiseren van 
de immunohistochemie.

Nog iemand die een belangrijke rol gespeeld heeft in het afmaken van meerdere hoofstukken is 
Klaas Sjollema. Hartelijk dank voor alle hulp en uitleg in het UMIC.

Waar ik veel van heb mogen leren, is het begeleiden van studenten. Mark, Nanouk, André en 
Mathijs, dank voor jullie inzet.

Another person who has been essential in the completion of this theses is dr. Delia Hoppe. Dear 
Delia, when I just started my PhD, Marco, you and I were already discussing the research that 
would finally result in Chapter 3. This part of the research allowed me to spend half a year in 
Potsdam and Berlin to do clinical research together. This experience has taught me more than I 
can describe here. Thanks for everything and good luck in your career. 

Mijn nieuwe collega’s binnen de Treant zorggroep, hartelijk dank voor het warme welkom en de 
leuke samenwerking. Dat we er samen een mooie tijd van mogen maken!

Zo, nu is het tijd om een aantal mensen de revue te laten passeren die essentieel waren buiten 
het onderzoek om. Een goed deel van mijn vrije tijd tijdens mijn PhD heb ik zeilend met Groninger 
Studenten Zeilvereniging Mayday door mogen brengen. Met name vanuit de klipperopleiding 
heb ik veel mensen mogen leren kennen die essentieel waren voor de (onzinnige) praat, veel 
gezelligheid en ontspanning. Kirsten, Sjoerd, Johan, Marinda, Tim, Jan, Irma, Rozemarie, Kasper, 
Ceciel, Gerco, Pieter, Pia, Iris, Jan Anne en Jitze, hartelijk dank voor alle mooie tijden aan boord 
van de Nico.

Voor die tijd heb ik menig mooi uurtje door mogen brengen op de Algemene Groninger Studenten 
Roeivereniging Gyas. Mooie tijden mede mogelijk gemaakt door Clubdames ’11, Geanne, Eke, 
Babeth, Linda, Jolijn, Marieke, Lieve, Nienke, Fenna, Linde, Dianne en Emma en heren coaches 
Jan-Willem, Klaes en Roy. 

Marloes, in de afgelopen jaren hebben we alles samen mogen doen, een Bachelor en Master 
geneeskunde met een MD/PhD-traject tussendoor. Ik kan geen beter persoon bedenken om hier 
vandaag naast me te staan als paranimf. Altijd kon ik bij je terecht voor even lekker stoom afblazen, 
goed advies of een heerlijke maaltijd. Wat heb ik een bewondering voor jouw organisatievermogen 
en je talent om mensen bij elkaar te brengen en consensus te creëren. Helaas woon je al een tijdje 
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wat minder dichtbij, maar ondanks de drukke agenda’s lukt het toch nog om weekendjes samen 
te plannen. Hopelijk zo nog lange tijd door.

 Shasti, als geneeskundevriendinnetje van het eerste uur hebben we samen een hoop mee mogen 
maken. Ik kan erg genieten van je ongezouten mening en je de georganiseerde chaos leven. Met 
jou is het leven nooit saai. 

Lieve papa en mama, vanaf jongs af aan hebben jullie me aangespoord om te geloven in wat je 
doet en te doen waar je in gelooft. Daar hebben jullie zelf altijd het goede voorbeeld in gegeven. 
Ik ben dankbaar voor jullie eindeloze vertrouwen in jullie dochters. Mocht het ons dan toch een 
keer niet lukken dan staan jullie altijd klaar om ons nieuwe moed in te praten.

Lieve Annabelle en Charlotte, wat ben ik blij om jullie als zusjes te hebben. Eindeloos trots ben ik 
op de mooie mensen die jullie geworden zijn. Dank dat jullie altijd voor me klaar staan, voor de 
serieuze en luchtiger zaken.  

Allerliefste Paul, alweer vijf jaar samen. Jij bent degene die alle hoogte en dieptepunten van dit 
proefschrift mee heeft mogen maken. Wat dat betreft is dit boekje toch ook zeker voor de helft 
van jou. Van jou eeuwige optimisme en luchthartigheid kan ik nog veel leren. Ik ben degene die 
altijd naar de top kijkt en zich zorgen maakt over de weg naar boven. Jij herinnert me er dan hoe 
ver we al gekomen zijn en om tijdens het klimmen niet te vergeten te genieten van het uitzicht. 
Dankjewel voor je liefde, zorgzaamheid en steun. Ik hou van je.
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