
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The role of APRIL in immunity and tumorigenicity

Hardenberg, G.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hardenberg, G. (2008). The role of APRIL in immunity and tumorigenicity. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-role-of-april-in-immunity-and-tumorigenicity(e27334fc-343c-49ee-ac2f-036a9f4d923e).html


Curriculum Vitae

      





Curriculum Vitae

191

Cu
rr

ic
ul

um
Vi

ta
e

De auteur van dit proefschrift, Gijs Hardenberg, werd op 18 november 1978 geboren 
in Vlissingen. Daar behaalde hij in juni 1997 het VWO diploma aan de Stedelijke 
Scholengemeenschap Scheldemond. Aansluitend studeerde hij Medische Biologie 
aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze studie liep hij stage bij de afdeling Medische 
Oncologie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Dr. H.C. de Boer, Dr. M.F.B.G. 
Gebbink en Prof. dr. E.E.Voest) en bij de afdeling Immune Regulation aan het La Jolla 
Institute for Allergy and Immunology in San Diego, USA (Dr. M.J. van Stipdonk, Dr. 
S.P. Schoenberger en Prof. dr. J.G.J. van de Winkel). In oktober 2002 behaalde hij 
‘met genoegen’ zijn doctoraalexamen. Aansluitend trad hij bij de afdeling Klinische 
Oncologie in dienst als assistant in opleiding, om onder leiding van dr. J.P. Medema 
en Prof. dr. Nortier aan het in dit proefschrift beschreven onderzoek te werken. In juli 
2005 zette hij dit onderzoek voort aan het Centrum voor Experimentele en Moleculaire 
Geneeskunde aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, onder leiding van 
Prof. dr. J.P. Medema. In mei 2008 begint hij als postdoc in de groep van Dr. M.K. 
Levings aan het Vancouver Coastal Health Research Institute in Canada.




