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Curriculum Vitae

Ingrid Stroo is geboren op 10 juni 1981 te Vlissingen. Na het behalen van haar 
VWO-diploma in 1999 aan de Stedelijke Scholengemeenschap Scheldemond te 
Vlissingen, begon ze met de studie Biofarmaceuti sche Wetenschappen aan de 
Universiteit van Leiden. Tijdens haar studie heeft  ze twee wetenschappelijke stages 
gevolgd. Haar interne stage heeft  ze verricht bij de afdeling Biofarmacie onder 
begeleiding van dr. I. Bot en prof. dr. E.A.L. Biessen. Haar tweede stage vond plaats 
bij de afdeling Psychiatry Research van de Universiteit van Zürich in Zwitserland 
onder leiding van dr. M.H. Mohajeri. Ze behaalde haar doctoraal in 2005 en startt e 
in 2006 als promovenda bij de afdeling Pathologie van het AMC aan de Universiteit 
van Amsterdam, onder begeleiding van prof. dr. S. Florquin en dr. J.C. Leemans. 
Tijdens haar promoti eonderzoek heeft  ze drie maanden onderzoek gedaan in het 
laboratorium van dr. S.E.G. Girardin aan de Universiteit van Toronto in Canada. Haar 
promoti eonderzoek richtt e zich op de rol van verschillende ontstekingsmediatoren 
en hematopoieti sche stamcellen ti jdens nierschade. De resultaten hiervan zijn 
beschreven in dit proefschrift . Sinds oktober 2010 is ze werkzaam als junior 
onderzoeker bij de afdeling Pathologie van het AMC, waar ze onder leiding van dr. J. 
Aten de rol van CTGF ti jdens nierfi brose onderzoekt. 




