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De schrijfster van dit proefschrift werd op 2 april 1977 geboren te Etten-Leur. In 1995 
voltooide zij haar opleiding aan het Stedelijk Gymnasium Breda. Na uitloting voor de studie 
geneeskunde begon ze met de studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, waarvan in 
1996 de propedeuse behaald werd. De propedeuse geneeskunde werd in 1997 aan de Erasmus 
Universiteit behaald, waarna de studie werd voortgezet in Leiden. Naast de studie vervulde zij 
student-assistentschappen aan de afdelingen Anesthesiologie, Anatomie en bij de Tentamenbank 
van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Vanaf 1998 deed zij als student-
onderzoeker aan de afdeling Pathologie van het LUMC onderzoek naar klinische en histologische 
voorspellende factoren voor de nierfunctie bij patiënten met de ziekte van Wegener (begeleiders 
dr. Ingeborg Bajema en prof. dr. Jan Anthonie Bruijn). In 2003 werd het artsexamen behaald 
in Leiden. Direct hierna werd aan de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het 
Academisch Medisch Centrum te Amsterdam begonnen met het onderzoek naar chemokine-
receptorblokkade in reumatoïde artritis zoals beschreven in dit proefschrift (begeleider prof. dr. 
Paul-Peter Tak). Naast het verrichten van klinisch en laboratoriumonderzoek participeerde zij 
in deze periode in de polikliniek, de consulten en diensten. Voorts bekwaamde zij zich in het 
zelfstandig uitvoeren van naaldartroscopieën en leidde zij collega’s hier in op. 
Van januari tot juni 2009 was Clarissa Vergunst werkzaam op de SOA-poli van de GGD 
Amsterdam. Thans volgt zij de opleiding tot dermatoloog in het VU Medisch Centrum te 
Amsterdam (opleider prof. dr. Theo Starink).

Clarissa Vergunst woont in Amsterdam met haar echtgenoot Herbert Hauer en hun zonen David 
en Tije.




