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Léon Spijkers werd geboren op 4 oktober 1978 te Heerlen, Limburg. Hier heeft hij aan het 

Bernardinus College zijn VWO diploma behaald. Daarna heeft hij tijdens zijn Bacheloropleiding 

Biomedisch Laboratoriumonderzoek te HSZuyd (Heerlen) 9 maanden stage gelopen bij de 

afdeling MaastRO van de Universiteit Maastricht. Hier heeft Léon onderzoek gedaan naar niet-

invasieve beeldvorming van chemotherapeutica in bacterie-gemediëerde gentherapie, welke 

resulteerde in het ontvangen van een presentatieprijs. Na het behalen van zijn Bachelordiploma 

(2005) zette hij zijn studiecarrière voort met een Masteropleiding aan de Universiteit 

Maastricht/Transnationale Universiteit Limburg (2005-2007). Gedurende de studie Klinische 

Moleculaire Wetenschappen werd tijdens de minor stage het onderzoek naar mechanistisch 

inzicht in tumorigenese voortgezet bij de afdelingen MaastRO, Moleculaire Genetica en 

Moleculaire Celbiologie. Gedurende de major stage heeft Léon zijn expertise op cardiovasculair 

onderzoek opgedaan bij de afdelingen Interne Geneeskunde en Farmacologie onder 

begeleiding van dr. van Golde en prof. de Mey, en vervolgens zijn interesse in farmacologie en 

cardiovasculaire pathofysiologie tijdens zijn promotieonderzoek verder verdiept. Gedurende dit 

promotieonderzoek aan de afdeling Farmacologie en Farmacotherapie van het Academisch 

Medisch Centrum te Amsterdam onderzocht Léon de rol van sfingolipiden in essentiële 

hypertensie, onder leiding van dr. Peters, dr. Alewijnse, prof. Stroes en prof. de Mey. Verder 

heeft Léon gedurende zijn promotieonderzoek mogen genieten van vele collaboraties met 

onder andere de Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Leiden Universitair Medisch 

Centrum, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Sanquin, FOM-Instituut AMOLF, Universiteit Essen 

(DE) en de Virginia Commonwealth University (US). Als onderdeel van zijn promotietraject heeft 

hij actief onderwijs verzorgd op farmacokinetiek en farmacodynamiek aan geneeskunde 

studenten en stagebegeleiding gegeven aan studenten. Behalve het ontvangen van enkele 

presentatieprijzen en sprekersbeurzen (ESH 2010 (I), Nederlandse Geneesmiddelendagen 2009 

(NL), Sphingolipid Club 2008 (NL), EPHAR 2008 (UK)) is hij tevens sinds 2012 door de NVF 

geregistreerd als farmacoloog. Momenteel werkt Léon samen met dr. van den Born en dr. Vogt 

(Interne Geneeskunde, AMC) om inzicht te verkrijgen in de pathofysiologie van cardiovasculaire 

aandoeningen en nefropathiën. 
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