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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Defining risk factors for genomic instability in B cells: Novel insights from NGS-
based technologies

Hogenbirk, M.A.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hogenbirk, M. A. (2013). Defining risk factors for genomic instability in B cells: Novel insights
from NGS-based technologies. [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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/defining-risk-factors-for-genomic-instability-in-b-cells-novel-insights-from-ngsbased-technologies(1e5d4de1-0606-4401-af5e-afbfa6c9ed79).html


aDDenDUm

&

cUrricUlUm vitae
marc arnaud hogenbirk werd op 9 januari 1982 geboren te naarden, waarna hij opgroeide in 

hilversum. in bussum behaalde hij in 2000 zijn atheneum diploma aan het goois lyceum. in 

datzelfde jaar begon hij aan de bacheloropleiding biomedische Wetenschappen aan de faculteit 

gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Utrecht. in 2004 ronde hij zijn bachelor 

opleiding af, waarna hij bijdroeg aan het schrijven van een investigational new Drug file voor 

biotech bedrijf virosome biolgicals. in 2005 startte hij de master opleiding immunity and 

infection aan de faculteit van de Universiteit van Utrecht. in het kader van de masteropleiding 

liep marc stage bij het bijvoet center te Utrecht onder begeleiding van chantal christis in het 

biochemische laboratorium van ineke braakman. hier werkte hij aan de karakterisatie van twee 

er-residente eiwitten. ook liep hij stage bij het harvard medical school in de groep van viroloog 

michael farzan. onder begeleiding van Jens kuhn werkte hij aan cell-entry van het ebola virus. 

na het behalen van zijn master’s titel in 2007, begon hij in 2008 aan een promotieonderzoek in 

de groep van heinz Jacobs aan het nederlands kanker instituut. De resultaten behaald in het 

kader van dat onderzoek staan beschreven in dit proefschrift. 
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