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175ADDENDUM

CURRICULUM VITAE

Michael Alexander van Geer werd op 19 juni 1973 geboren te Goes. In 1992 
behaalde hij het VWO examen waarna hij Geneeskunde wilde gaan studeren. 
Vanwege uitloting voor deze studie week hij uit naar Gent waar hij een jaar 
Geneeskunde studeerde. In 1993 verhuisde hij naar Amsterdam om een aanvang 
te maken met de studie Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 
1996 kon eindelijk worden gestart met Geneeskunde aan diezelfde universiteit. 
Tijdens deze studies participeerde hij in wetenschappelijk onderzoek op het 
toenmalig Specieel Laboratorium Interne/Chirurgie (SLIC) van het AMC onder 
supervisie van Dr. Ronald Oude Elferink en Dr. John Wesseling. Onder supervisie 
van Prof. Dr. Piet Borst van het NKI/AvL schreef hij zijn eindscriptie ‘Angiogenese, 
tumorangiogenese en remming van tumorangiogenese met angiostatine, 
endostatine en thalidomide’ en behaalde in 2002 het doctoraal Medische Biologie. 
In datzelfde jaar werd op het toenmalig Lever Centrum van het AMC een aanvang 
gemaakt met het door het Koningin Wilhelmina Fonds gesubsidieerde onderzoek 
zoals beschreven in dit proefschrift. In 2004 behaalde hij het artsexamen waarna 
in 2006 werd gestart met de opleiding Inwendige Geneeskunde in het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis (opleider Dr. P.H.J. Frissen) en in het AMC (opleider Prof. Dr. P. 
Speelman). 

Vanaf februari 2011 is hij werkzaam als fellow Medische oncologie op 
het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam (opleider Prof. Dr. S. 
Rodenhuis). Daarnaast sluit hij zich aan bij de onderzoeksgroep van Dr. S.C. Linn 
om op zoek te gaan naar ‘single-nucleotide polymorphisms’ die de toxiciteit van 
borstkankertherapie kunnen voorspellen, in het kader van ‘personalized medicine’. 
Michael woont samen met Ingar Seemann en hun prachtige dochter Emma. 


