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Else Nanneke Kop werd op 3 november 1969 geboren te Voorburg. Na het 
behalen van het V.W.O. diploma aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium in 1988, 
behaalde zij in 1989 colloquium doctum certificaten voor natuur- en scheikunde. 
Na een jaar Frans voor buitenlanders gestudeerd te hebben aan de Université� de 
Bordeaux, startte zij in 1990 met de studie geneeskunde aan de Universiteit van 
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Cri-du-chat deletie syndroom onder supervisie van dr. J. Overhauser aan de Thomas 
Jefferson University in Philadelphia. Tevens werkte zij als medical reviewer bij Mirai 
Contract research Organisation Amsterdam. In 1996 werd het doctoraal behaald 
en in februari 1999 het arts diploma. Na als wissel arts assistent ten behoeve 
van interne geneeskunde, longziekten, cardiologie en chirurgie in het Gemini 
ziekenhuis in Den Helder te hebben gewerkt, behaalde zij in 2000 het Amerikaanse 
arts examen (USMLE stap 1, USMLE stap 2, CSA). In juni 2000 werd begonnen 
aan het onderzoek EGF-TM7 receptors in rheumatoid arthritis, zoals beschreven 
in dit proefschrift, op de afdeling klinische immunologie en reumatologie van het 
AMC/Universiteit van Amsterdam onder supervisie van prof. dr. P.P. Tak en dr. J. 
Hamann. In 2001 participeerde zij in de polikliniek van deze afdeling. Sinds juli 2005 
is zij in opleiding tot dermatoloog aan het Universitair Medisch Centrum Nijmegen 
Sint Radboud bij prof. dr. dr. P.C.M. van de Kerkhof. Zij hoopt deze opleiding in mei 
2012 af te ronden.
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