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Curriculum vitae

De schrijver van dit proefschrift werd geboren in Amsterdam op 21 novem-
ber 1977. Na het behalen van het Gymnasium diploma aan het Alberdingk 
Thijm College te Hilversum begon hij in 1995 aan de opleiding Medische 
Biologie aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
van de Universiteit van Amsterdam. In 1997 startte hij hiernaast met de studie 
Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In het kader van beide 
studies liep hij achtereenvolgens stage aan de afdeling Allergie van Sanquin 
te Amsterdam onder begeleiding van Prof. Dr. R.C. Aalberse (The association 
between IgG to D. pteronyssinus at age one and allergy at age five) en de afde-
ling Experimentele ImmunoHematologie van Sanquin te Amsterdam onder 
begeleiding van Dr. S. van Wetering en Dr. P.L. Hordijk (The role of ICAM-1 
(CD54) and VCAM-1 (CD106) crosslinking on the function of VE-cadherin 
in primary endothelial cells). In 2001 behaalde hij zijn doctoraal diploma 
van de opleiding Medische Biologie (afstudeerrichting Immunologie); kort 
hierna (in 2002) behaalde hij tevens zijn doctoraal diploma van de opleiding 
Geneeskunde. In aansluiting hierop begon hij met zijn co-schappen, welke hij 
in 2004 afrondde door het artsdiploma te behalen. 
Hij werd in 2004 aangesteld als arts-onderzoeker aan de faculteit Geneeskunde 
van de Universiteit van Amsterdam. Aldaar verrichte hij, verbonden aan 
de afdeling Hematologie, onderzoek naar het immuunsysteem van CLL 
patiënten onder supervisie van Prof Dr. M.H.J van Oers (Hematologie) en 
Prof. Dr. R.A.W. van Lier (Experimentele Immunologie). De resultaten van 
het promotieonderzoek staan beschreven in dit proefschrift. Momenteel 
is hij werkzaam als arts-assistent interne geneeskunde in het Rode Kruis 
Ziekenhuis te Beverwijk (vanaf april 2008 in het kader van de opleiding tot 
internist aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam).


