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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Molecular epidemiology of Chlamydia trachomatis

Bom, R.J.M.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bom, R. J. M. (2014). Molecular epidemiology of Chlamydia trachomatis. [Thesis, externally
prepared, 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/molecular-epidemiology-of-chlamydia-trachomatis(69c0a4c1-1824-4152-9788-d2dcec0c0122).html


203Biografie •

 

 
Reinier Bom werd geboren op 24 juni 1982 
in Schore, Zeeland. In 2001 behaalde hij 
zijn VWO diploma aan het Goese Lyceum 
in Goes en hij vertrok vervolgens naar 
Amsterdam. Na een jaar Scheikunde te 
hebben gestudeerd aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA), stapte hij over naar de 
studie Bio-medische Wetenschappen aan 
dezelfde universiteit. Tijdens de bachelor 
van deze studie, liep hij stage bij de afdeling 
Bio-organische Chemie waar hij met behulp 
van enzymen stereo-isomeren probeerde te 
scheiden. Ook schreef hij een bachelorthese 
over confocale FRET microscopie.

 
Na het behalen van zijn bachelor, vervolgde 
Reinier zijn opleiding met de master Medical 
Biology. Tijdens zijn master richtte hij zich 
op de verschillende onderdelen binnen 
de infectieziekten. Hiervoor volgde hij 
vakken in o.a. (medische) microbiologie, 
epidemiologie, populatie genetica, evolutie 
biologie, moleculaire biologie, immunologie 
en medische biochemie. Zijn masterthese 
heeft hij geschreven over de evolutie van 
HIV, onder begeleiding van dr. Paxton van 
de afdeling Experimentele Virologie van 
het Academisch Medisch Centrum (AMC) 
van de UvA. Als eerste masterstage heeft hij 
de binnengastheer-dynamiek van malaria 
onderzocht met behulp van mathematische 
modellen, onder begeleiding van dr. Boerlijst 
van de afdeling Theoretische Ecologie 
van het Instituut voor Biodiversiteit en 
Ecosysteem Dynamica (IBED) van de UvA. 
Zijn studie rondde hij af met een stage 
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op de afdeling Onderzoek van het cluster 
Infectieziekten van de Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst van Amsterdam (GGD 
Amsterdam). Onder begeleiding van dr. 
Davidovich deed hij onderzoek naar het 
effect van post exposure prophylaxis voor 
HIV op het seksueel risicogedrag van 
mannen die seks hebben met mannen.

 
Tijdens deze laatste stage, leerde hij ook 
het onderzoek kennen wat gedaan werd 
op het Streeklaboratorium van de GGD 
Amsterdam. Toen hier een positie binnen 
een promotietraject vrij kwam, reageerde 
hij meteen en kreeg de kans om deze te 
vervullen. Binnen dit promotietraject 
onderzocht hij de moleculaire epidemiologie 
van Chlamydia trachomatis. Hiervoor 
heeft hij diverse moleculaire testen en 
typeringsmethoden opgezet. Ook heeft hij 
in samenwerking met een onderzoeksgroep 
van de Universiteit van Uppsala een 
public database voor chlamydia typering 
ontwikkeld, waarvoor hij een maand in 
Uppsala (Zweden) verbleef. Reinier heeft 
tijdens zijn onderzoek samengewerkt met 
diverse onderzoeksgroepen in Nederland, 
maar ook met groepen in Zweden, Engeland, 
de Verenigde Staten, Suriname, China en 
Tunesië. Ook heeft hij college gegeven aan 
derdejaars Bio-medische Wetenschappen 
studenten en begeleidde hij enkele 
hogeschool stagiairs en PhD-studenten 
uit Engeland, China en Tunesië. Zijn 
onderzoeksresultaten heeft hij gepresenteerd 
op internationale congressen. Uiteindelijk 
heeft hij zijn promotie afgerond door middel 
van een proefschrift met negen gepubliceerde 
artikelen.


