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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Adenoviral vectors : a possible road to an HIV vaccine

Lemckert, A.A.C.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lemckert, A. A. C. (2008). Adenoviral vectors : a possible road to an HIV vaccine. [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/adenoviral-vectors--a-possible-road-to-an-hiv-vaccine(45379fb4-1338-4365-b493-29f4dd8c08dc).html


 

                                                                                                                          139   

Curriculum Vitae
 
De auteur van dit proefschrift werd geboren op 20 maart 1976 te Voorburg. In 1994 
behaalde zij het VWO diploma aan het Alfrink College te Zoetermeer. In hetzelfde jaar 
startte zij met de studie Medische Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens 
haar studie voltooide zij twee stages. Tijdens de eerste stage op de afdeling Humane 
Genetica van de Vrije Universiteit deed zij onderzoek naar de identificatie van Fanconi 
Anemia A associërende eiwitten door gebruik te maken van het yeast two-hybrid systeem, 
onder begeleiding van drs. Q. Waisfisz. Tijdens haar tweede stage bij het biotechnologie 
bedrijf IntroGene verrichte zij onderzoek naar fiber-chimere adenovirus 5 vectoren, onder 
begeleiding van dr. V.W. van Beusechem en dr. R. Vogels. Na het behalen van haar 
doctoraal diploma in 1998 ging zij werken bij het biotechnologie bedrijf IntroGene, van 
welke in 2000 de naam veranderde in Crucell na een fusie. In 2002 begon zij bij dit 
biotechnologie bedrijf aan het promotieonderzoek beschreven in dit proefschrift. 
Tegenwoordig is zij werkzaam als scientist in de Vaccine Research afdeling van Crucell 
Holland B.V. 
 
 



 

140  


