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Anja van der Laan, de schrijfster van dit proefschrift, werd geboren op 6 maart 
1982 te Beverwijk. Na het doorlopen van haar middelbare schoolcarrière aan het 
Augustinus College in Beverwijk ging zij Geneeskunde studeren aan de Universiteit 
van Amsterdam. Al tijdens haar studie ontwikkelde zij affiniteit voor de basale 
wetenschap, waarvoor ze een aantal maanden onderzoek deed naar de rol van 
semaforines in cytotrofoblasten aan de Universiteit van Californië - San Francisco 
(UCSF). Tijdens haar co-schappen werd het haar al snel duidelijk dat haar toekomst 
bij de afdeling cardiologie zou moeten liggen.  
 Na het slagen voor haar artsexamen in 2007 combineerde zij als arts-
onderzoeker met een energiek enthousiasme haar interesse voor basaal 
onderzoek en cardiologie met het project “Monocytes in Ischemic Heart Disease” 
onder begeleiding van prof. dr. J.J. Piek, prof. dr. A.J.G. Horrevoets, prof. dr. N. 
van Royen en dr. A. Hirsch. Voor dit promotieonderzoek wist zij een persoonlijke 
beurs van de AMC Graduate School for Medical Sciences in de wacht te slepen. 
Tijdens haar promotietijd legde zij contact met prof. dr. Matthias Nahrendorf van 
de Harvard Universiteit, wat onder andere leidde tot een publicatie in Nature. Als 
arts-onderzoekster profileerde Anja zich onder andere ook door haar opvallende 
verzamelwoede voor half opgedronken kopjes koffie die zich gedurende een 
gemiddelde werkdag in een razend tempo over haar bureau verspreidden. 
 In 2012 begon Anja aan haar specialisatie tot cardioloog in het AMC 
(opleider dr. R.B. van den Brink) waar zij momenteel te vinden is op de afdeling 
Inwendige Geneeskunde (opleider prof. dr. J.B.L. Hoekstra) als onderdeel van de 
vooropleiding.
 In haar vrije tijd is Anja vaak te vinden op of in het water, met mooi weer op 
de boot of met een surfboard in de zee, en met vorst op schaatsen. Ook staat ze met 
haar kinderwagen (gevuld door dochter Pim) aan de zijlijn van het voetbalveld om 
haar vriend Thijs aan te moedigen, wat ze met zoveel succes doet dat zijn team nu 
al twee opeenvolgende jaren het kampioenschap wist binnen te halen.

Bimmer Claessen, paranimf


