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Sidhartha Mukesh Chafekar werd geboren op 18 mei 1980 te Eindhoven. In 1997 
behaalde hij zijn VWO diploma aan het Eindhovens Protestants Lyceum/Christiaan 
Huygens College te Eindhoven. In hetzelfde jaar begon hij aan zijn studie Biologie 
aan de Universiteit Utrecht. De studie werd afgesloten met twee stageperiodes en 
een afstudeerscriptie. De eerste stage werd doorlopen binnen de vakgroep 
Moleculaire Celbiologie aan de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Dr. 
Sujata Bapat and Dr. Jan-Andries Post waarbij onderzoek werd gedaan naar de rol 
van peroxynitriet in vasculaire endotheel cellen. De tweede onderzoeksstage werd 
gedaan aan de University of Arkansas for Medical Sciences in Little Rock, 
Arkansas in de Verenigde Staten onder begeleiding van Prof. Dr. Usha Ponnappan 
en Prof. Dr. Martin Hauer-Jensen naar de regulatie van Thrombomodulin door 
TNF�. De afstudeerscriptie over genotype-fenotype correlaties in cardiomyopathie 
bij de spierdystrofie van Becker en Duchenne, werd geschreven onder begeleiding 
van Prof.Dr. Marianne de Visser in het Academisch Medisch Centrum. In April 
2003 werd het doctoraal diploma Biologie behaald. In hetzelfde jaar kwam hij in 
dienst bij het Neurogenetica lab als Assistent in Opleiding onder begeleiding van 
Prof. Dr. Frank Baas en Dr. Wiep Scheper. De resultaten van het onderzoek naar 
de rol van de aggregatie toestand van A� in de ziekte van Alzheimer zijn 
beschreven in dit proefschrift. Dankzij het verkrijgen van een reisbeurs van de 
Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO) heeft de auteur in het kader 
van zijn promotie-onderzoek een werkbezoek gebracht aan het lab oratorium van 
Prof. Dr. Hilal Lashuel in Lausanne, Zwitserland. Sinds februari 2008 is Sidhartha 
werkzaam als postdoc bij het Boston Biomedical Research Institute te Boston, MA, 
Verenigde Staten, waar hij onderzoek verricht naar de relatie tussen de 
fragmentatie van het huntingtin eiwit en zijn toxiciteit en aggregatie in de ziekte 
van Huntington. 
 
 


