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Curriculum vitae
Rogier Reijmers werd geboren op 1 mei 1980 in Amsterdam. Vanaf zijn zesde 
levensjaar heeft hij in Amstelveen de basisschool en middelbare school doorlopen. 
In 1998 heeft hij het gymnasium afgerond, waarna hij medische biologie is gaan 
studeren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie is hij zich 
gaan specialiseren in de immunologie, en heeft twee stages gelopen in deze richting. 
De eerste stage was onder leiding van Dr. Marjolein van Egmond op de afdeling 
Moleculaire Celbiologie en Immunologie. Tijdens deze stage onderzocht hij de rol 
van de Fcg- en Fca-receptors in neutrofiel-gemedieerde cel dood van borstkanker 
cellen, wat resulteerde in een wetenschappelijk publicatie. Voor zijn tweede stage 
heeft hij een half jaar in Oxford, Engeland gewoond, waar hij heeft gewerkt in 
de groep van Professor Dr. Siamon Gordon aan de Sir William Dunn School of 
Pathology. Dit was in samenwerking met de groep van Dr. Robbert Sim, van de 
Department of Biochemistry. Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de 
rol van Scavenger Recptor A, op macrophagen, in de opname van het thrombine-
anti-thrombine complex en de vorming van zogeheten schuimcellen.

In februari 2003 studeerde hij af, waarna direct werd gestart met het 
promotieonderzoek op de afdeling Pathologie van het Academisch Medisch 
Centrum onder begeleiding van Professor Dr. Steven Pals en Dr. Marcel 
Spaargaren. Tot eind 2009 werkte hij hier aan HSPGs, B cellen en myelomen in 
verschillende muismodellen, wat heeft geleid tot dit academisch proefschrift.

Per januari 2010 is hij werkzaam als post-doc op de afdeling Hematologie van 
het Erasmus Medisch Centrum, in de groep van Dr. Tom Cupedo, waar hij werkt 
aan lymfeklier ontwikkeling in de mens, met specifieke interesse voor het ontstaan 
van B cel follikels. Dit onderzoek wordt eveneens ondersteund door gebruik van 
muismodellen.
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