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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The role of antigen in the development of B-cell chronic lymphocytic leukemia

Hoogeboom, R.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hoogeboom, R. (2013). The role of antigen in the development of B-cell chronic lymphocytic
leukemia. [Thesis, fully internal, 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/the-role-of-antigen-in-the-development-of-bcell-chronic-lymphocytic-leukemia(041e0b6a-20fb-4340-ae57-e038f8592435).html


148

Curriculum Vitae
Robbert Hoogeboom is geboren op 27 augustus 1981 te Leiderdorp. In 1999 
behaalde hij zijn VWO diploma aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden, waarna 
hij in het jaar 2000 Bio-Farmaceutische Wetenschappen is gaan studeren aan de 
Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie was hij een jaar Praeses van de Leidsche 
Pharmaceutische Studenten-Vereeniging (L.P.S.V.) „Aesculapius”. In 2003 liep hij 
gedurende 9 maanden stage bij de vakgroep BioFarmacie aan de Universiteit Leiden 
onder begeleiding van Dr. Menno Hoekstra en Dr. Ruud Out. Hier bestuurde hij de 
effecten van probucol op triglyceride metabolisme. Een tweede onderzoeksstage 
volgde hij bij de Stem Cell Internal Venture (SCIV) van Centocor in Radnor, PA, in de 
Verenigde Staten onder begeleiding van Dr. Sicco Popma. In 2006 behaalde hij zijn 
doctoraal diploma in de Bio-Farmaceutische Wetenschappen.
In januari 2007 startte hij met zijn promotieonderzoek aan de afdeling Pathologie 
in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Hier onderzocht hij 
onder begeleiding van Prof. Dr. Carel van Noesel en Dr. Richard Bende de rol van 
antigeenstimulatie in de ontwikkeling en expansie van B-cel chronische lymfatische 
leukemie (CLL). In dit proefschrift worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. 
Op 8 mei 2013 hoopt hij dit proefschrift met succes in het openbaar te verdedigen. 
In december 2012 begon hij als post-doctoraal onderzoeker in het lab van Dr. Pavel 
Tolar in het National Institute for Medical Research (NIMR) in London, Verenigd 
Koninkrijk. Hier bestudeert hij antigeen internalisatie door B-cellen.

Hoogeboom.indd   148 19-03-13   08:43


