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VWO diploma aan het Da Vinci College in Purmerend, en in datzelfde jaar begon hij met de 
studie Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie heeft hij 
stage gelopen op de afdeling Antropogenetica van het Academisch Medisch Centrum in 
Amsterdam onder begeleiding van Dr. Linda Valentijn en Prof. Rogier Versteeg waar hij de rol 
van amplificatie van het N-myc gen in neuroblastoma onderzocht. Daarna liep hij stage op de 
afdeling Celbiologie van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) in Amsterdam onder begeleiding 
van Dr. Saskia van Es en Dr. John Collard en deed hij onderzoek naar de rol van Tiam1 in cel-
cel adhesie. In 2002 behaalde hij zijn doctoraal examen. In 2003 begon hij met het in dit 
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