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rogier rooswinkel werd op 30 augustus 1983 geboren in amsterdam, waarna hij opgroeide in 

uithoorn. daar behaalde hij in 2001 zijn vWo diploma aan het alkwin Kollege. in datzelfde jaar 

begon hij aan de bacheloropleiding medische natuur Wetenschappen aan de faculteit exacte 

Wetenschappen van de vrije universiteit te amsterdam. in 2005 rondde hij zijn bacheloropleiding 

af, waarbij hij het laatste jaar gebruikte om zich te verbreden in bedrijfskunde en ondernemerschap. 

in 2005 startte hij de masteropleiding oncology aan de faculteit geneeskunde van de vu. in 

het kader van de masteropleiding liep rogier stage bij het cancer center amsterdam onder 

begeleiding van victor van Beusechem. hier werkte hij aan het opzetten van een platform om 

met behulp van rnai het oncolytisch vermogen van adenovirussen te vergroten. ook liep 

hij stage bij het nederlands Kanker instituut in de groep van alfred schinkel. hier werkte hij 

onder begeleiding van robert van Waterschoot aan de rol van cytochrome p450 enzymen in 

het metabolisme van verschillende geneesmiddelen in gehumaniseerde muismodellen. na het 

behalen van zijn master’s titel in 2007, begon hij in 2008 aan een promotieonderzoek in de groep 

van Jannie Borst en marcel verheij aan het nederlands Kanker instituut. de resultaten behaald in 

het kader van dat onderzoek staan beschreven in dit proefschrift.
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