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Curriculum vitae

Lois Willemine Brüggemann werd geboren op 10 juli 1972 in Hoogblokland. Het 
gymnasiumdiploma behaalde zij in 1990 aan het Gymnasium Camphuysianum in Gorinchem. 
In datzelfde jaar begon zij haar studie medische biologie aangeboden door de faculteiten 
Geneeskunde, Diergeneeskunde, Farmacie en Biologie van de Universiteit Utrecht. Haar 
hoofdvakstage liep zij bij de vakgroep Virologie van de faculteit Diergeneeskunde en deze 
behelsde onderzoek naar de posttranslationele modificaties van de Equine Arteritis Virus 
envelop eiwitten. Dit gebeurde onder supervisie van dr. Twan de Vries, prof. dr. Peter Rottier 
en prof. dr. Marian Horzinek. Als bijvakstage deed zij, onder supervisie van prof. dr. Alexander 
van Huffelen en dr. ir. George Wieneke, onderzoek naar de bron-localisatie in mesiotemporale 
lob epilepsie bij de vakgroep klinische neurofysiologie van het “Rudolf Magnus Institute for the 
neurosciences”.  Tijdens het laatste jaar van de studie medische biologie begon zij in 1995 aan de 
studie Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Na het behalen van het doctoraalexamen 
medische biologie en het artsexamen begon zij als research fellow en vervolgens als junior 
onderzoeker respectievelijk bij de naast elkaar gelegen vakgroepen Metabole Ziekten en 
Medische Genetica in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Na een jaar bleek de liefde voor 
onderzoek groot genoeg om in 2001 als arts-onderzoeker te starten met het promotietraject 
bij de vakgroep Experimentele Inwendige Geneeskunde aan het AMC te Amsterdam onder 
de bezielende leiding van dr. Arnold Spek en prof. dr. Pieter Reitsma. Hier vervulde zij ook 
de rol van locaal stralingsdeskundige. Dit proefschrift is het resultaat van het daar verrichte 
onderzoek. Na het verliezen van haar beide ouders in korte tijd besloot zij oncoloog te worden 
en is zij sinds maart 2006 in het AMC bij prof. dr. Caro Koning in opleiding tot radiotherapeut-
oncoloog.




