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Appendices 

Curriculum Vitae 

Marleen Ingeborg Verstege is geboren op 18 september 1980 te Maarssen. Na het 

behalen van haar Atheneum diploma aan de Rijksscholengemeenschap Broklede te 

Breukelen in 1999, begint zij in hetzelfde jaar aan de studie medische biologie aan 

de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar studietijd loopt Marleen stage bij 

Vincent Christoffels en Antoon Moorman op de afdeling anatomie en embryologie 

aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam, waar zij onderzoek 

doet aan de embryonale ontwikkeling van het hart. Tijdens deze stage ontmoet zij 

haar huidige vriend Peter Boorsma. In 2003 haalt Marleen eveneens een propedeuse 

geneeskunde, maar zij besluit na drie jaar geneeskunde-onderwijs dat haar hart ligt 

bij het laboratoriumwerk. Marleen vervolgt haar studie medische biologie met een 

stage bij Anje te Velde en Daan Hommes op de afdeling experimentele inwendige 

geneeskunde aan het AMC, waar zij onderzoek doet aan de pathogenese van 

inflammatoire darmziekten. Tijdens deze stage zet Marleen bij NovImmune te 

Genève in Zwitserland het TNBS-geïnduceerde colitis muizenmodel op. Haar laatste 

stage loopt Marleen bij Elisabeth Hultgren-Hörnquist en Paul Bland op afdeling 

klinische immunologie aan de Universitet Göteborg te Gothenburg in Zweden, waar 

zij onderzoek doet naar de rol van tight junctions en probiotica bij inflammatoire 

darmziekten. Marleen schrijft haar scriptie over immuuntherapie bij multiple 

sclerose onder begeleiding van Eddy Wierenga en Martien Kapsenberg, verbonden 

aan de afdeling celbiologie en histologie aan het AMC. In 2005 studeert Marleen 

cum laude af en begint zij haar promotie-onderzoek bij Anje te Velde op de afdeling 

experimentele inwendige geneeskunde, later omgedoopt tot het centrum voor 

experimentele en moleculaire geneeskunde. Maria Rescigno, verbonden aan de 

afdeling experimentele oncologie aan het European Institute of Oncology te Milaan 

in Italië, nodigt Marleen uit om in haar laboratorium te leren hoe dendritische cellen 

uit darmweefsel geïsoleerd kunnen worden. In haar tweede jaar zijn Wouter de 

Jonge en Guy Boeckxstaens Marleen mede gaan begeleiden. Het promotie-

onderzoek betreft uiteenlopende onderwerpen waaronder de invloed van apoptose, 

genen, immuuncellen en neurotransmitters op inflammatoire darmziekten waar dit 
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boekje uit voort is gekomen. Op 22 december 2007 krijgen Marleen en Peter een 

dochter, genaamd Lusanne Sofie. Gedurende de laatste maanden van haar promotie-

onderzoek is de vakgroep gastroenterologie ingetrokken bij het Levercentrum welke 

is omgedoopt tot het Tytgat Instituut. Sinds september 2009 is Marleen werkzaam 

als research analist bij Yvette van Kooyk en Wendy Unger, verbonden aan de 

afdeling moleculaire celbiologie en immunologie aan het VU Medisch Centrum te 

Amsterdam. Medio 2010 is het proefschrift gecomplementeerd en zal Marleen deze 

gaan verdedigen op 29 juni. Zij is dan inmiddels zeven maanden zwanger van haar 

tweede kind welke eind augustus wordt verwacht.  
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