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ADDENDUM

CURRICULUM VITAE

Jelle Lucas Guido Vosters werd geboren op 2 juli 1977 te Groenlo. In 1996 haalde hij 
het V.W.O. diploma aan het R.K.S.G. Marianum te Groenlo en begon hij met de studie 
Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1998 heeft hij een 
wetenschappelijke stage gedaan bij de Experimentele Immunologie (Prof. Dr. R.J.M. ten 
Berge) van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam naar de frequentie 
van allospecifieke T cellen bij niertransplantaten. In 1999 is hij gestart met de studie 
Geneeskunde aan de UvA en in 2000 heeft hij het doctoraal Medisch Biologie gehaald. 
Voor de start van zijn co-schappen heeft hij een tweede wetenschappelijke stage gedaan 
bij het laboratorium van de Vasculaire Geneeskunde (Dr. Ir. J.A. Kuivenhoven) van het 
AMC naar de rol van transcriptionele regulatie van het CETP gen bij LXR en RXR. Na 
het doorlopen van zijn co-schappen heeft hij in 2005 zijn arts-examen gehaald.

Direct na het behalen van zijn arts-examen is hij gestart met zijn promotie-onderzoek 
bij de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie (KIR) aan het AMC onder 
begeleiding van Prof. Dr. P.P. Tak. De eerste 2 jaar van zijn promotie-onderzoek (2005-
2007) heeft hij als visiting-fellow gewerkt bij het National Institutes of Health (NIH) 
in Bethesda, Maryland, VS onder begeleiding van Dr. J.A. Chiorini. Hij heeft zijn 
promotie afgerond bij het AMC en bij Arthrogen, een spin-off bedrijf van het AMC.

In oktober 2010 is hij begonnen met de vooropleiding Interne Geneeskunde (opleider: 
Prof. Dr. J.B.L. Hoekstra) als onderdeel van zijn opleiding tot reumatoloog (opleider: 
Prof. Dr. P.P. Tak) in het AMC te Amsterdam.

De promovendus is getrouwd met Kim Vosters-Penterman en samen hebben zij 2 
zonen: Sven (2009) en Cas (2009).




