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Curriculum  Vitae

Curriculum Vitae

Dominique Baas werd geboren op 23 september 1975 te Naarden. Na het behalen 
van haar VWO- diploma aan het Gooisch Dag en Avond College te Hilversum, begon 
ze in 1996 aan de studie Biologische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit 
van Maastricht. Haar afstudeerstage heeft ze verricht in het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht bij de afdeling Medische Microbiologie. Onder begeleiding van Prof. dr. 
C.A. Bruggeman onderzocht zij de rol van het C-reactief eiwit in combinatie met 
Chlamydia pneumoniae infectie in atherosclerose. Ze behaalde haar doctoraal in 
2002 en begon met werken bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam bij 
de afdeling Inwendige Geneeskunde. Bij de onderafdeling Infectieziekten, Tropische 
geneeskunde en AIDS werkte zij onder begeleiding van Prof. dr. J.T. van der Meer 
aan het opzetten van een richtlijn voor de behandeling van een Staphylococcus 

aureus bacteriëmie. Zij vervolgde haar werkzaamheden bij de Inwendige 
Geneeskunde bij de onderafdeling Vasculaire Geneeskunde onder begeleiding van 
Prof. dr. J.P. Kastelein, waar ze gedurende 1 jaar drieledig onderzoek deed naar 
pseudoxanthoma elasticum (PXE).  Zij werkte hiervoor samen met het Nederlands 
Instituut voor Neurowetenschappen (NIN) in Amsterdam. Van december 2004 tot 
oktober 2009 heeft zij hier als promovenda gewerkt bij de afdeling Klinische en 
Moleculaire Ophthalmogenetica onder begeleiding van Prof. dr. A.A.B. Bergen en Dr. 
T.G.M.F. Gorgels. Haar promotieonderzoek richtte zich op genetische studies voor 
leeftijdsgebonden macula degeneratie. De resultaten hiervan zijn beschreven in dit 
proefschrift. Sinds oktober 2009 is ze werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker 
bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven bij de 
afdeling Laboratorium voor Infectieziekten Screening (LIS) onder begeleiding van 
Prof. dr. M. Koopmans.
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