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Curriculum vitae

Miriam Hanneke Petra van Lieshout was born in 1982 in Amsterdam, The 
Netherlands and grew up in Hem in a family of 6. She graduated cum laude from 
the OSG West-Friesland in Hoorn in 2000 and started her medical studies at the 
University of Amsterdam. After a research internship in vascular medicine at the 
Academic Medical Center and a cum laude doctorate in medicine, she was part 
of the committee that designed Curius, the present medical curriculum of the 
AMC. In Gondar, Ethiopia, she studied the prevalence of brucellosis. The plethora 
of infectious diseases observed in Gondar intensified her interest in infectiology. 
Upon completion of her clinical internships in Amsterdam and reception of her 
medical degree in 2008, she was awarded an AMC PhD Scholarship to perform 
the studies presented in this thesis, at the Center for Experimental and Molecular 
Medicine under supervision of Tom van der Poll. During these years, she and her 
partner Onno Holleboom were blessed with the birth of their two sons Imme and 
Fer. In 2013, Miriam started her residency in internal medicine in the Onze Lieve 
Vrouwengasthuis in Amsterdam under supervision of dr. Y. Smets. In 2014 she 
and Onno decided to dedicate yet another year to research and took their family 
to Philadelphia, US, where Miriam completed this thesis and their daughter Maud 
was born.
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Name PhD student:  Miriam van Lieshout 

PhD period:    2008-2013

Name PhD supervisor:  Prof. dr. T. van der Poll

PhD training

Year
Workload

(Hours/ECTS)

General courses 
- AMC Graduate School, Practical biostatistics

- AMC Graduate School, Radiation protection

- AMC Graduate School, DNA technology

- AMC Graduate School, Basic Laboratory safety 

- AMC Graduate School, Laboratory Animal course

- AMC Graduate School, Mass Spectrometry, 
Proteomics and Protein Research

- AMC Graduate School, Crash course

2010

2009

2009

2008

2008

2008 

2008

1.1

1.7

2.1

0.4

3.9

2.1 

0.7

Specific courses 
-  AMC Graduate School, Infectious diseases 

course
2008 1.3 

Seminars, workshops and master classes
- Masterclass by Jos van der Meer

- Masterclass by Charles Dinarello 

- Weekly infectious diseases journal club 

- Monthly CEMM posium

2012

2011

2008-2013

2008-2013

0.2

0.2

5

1.25

PhD portfolio
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Presentations
- Oral presentation “Opposite roles of ASC 

and NLRP3 inflammasomes in host defense 
during infection with serotype 2 and serotype 
3 streptococcus pneumonia”. 7th International 
Federation of Shock Societies and the thity-fifth 
annual conference on Shock, Miami Beach, USA

- Poster presentation “Differential roles of Myd88 
and TRIF in hematopoietic and resident cells 
during murine gram-negative pneumonia” 

- Poster presentation “Host defense during 
Klebsiella pneumonia mediated by TRIF and 
MyD88: differential contribution of hematopoietic 
and somatic cells”, Toll 2011 meeting-decoding 
innate immunity, Riva del Garda, Italy

- Poster presentation “Differential roles of MyD88 
and TRIF in hematopoietic and resident cells 
during murine gram-negative pneumonia” 8th 
World Congress on Trauma, Shock, Inflammation 
and sepsis (TSIS), München, Germany

2012

2012

2011

2010

0.5

0.5

0.5

0.5

(Inter)national conferences
- Summer Frontiers Symposium on Innate Immunity 

“Training the immunological memory”, Nijmegen

- 7th International Federation of Shock Societies 
and the thity-fifth annual conference on Shock, 
Miami Beach, USA

- Toll 2011 meeting-decoding innate immunity, Riva 
del Garda, Italy

- 8th World Congress on Trauma, Shock, 
Inflammation and sepsis (TSIS), München, 
Germany

- Toll 2008 meeting: recent advances in pattern 
recognition, Cascais, Portugal

2012

2012

2011

2010

2008

0.6

1

1.2

1

1

 Parameters of Esteem

Grants

- AMC PhD Scholarship, Graduate school, Academic Medical Center  2008

Awards and Prizes

-  Travel award Shock Society  2012

Year
Workload

(Hours/ECTS)
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Dankwoord

Na zoveel jaren zijn er ontzettend veel mensen wie ik dank verschuldigd ben voor 
hun hulp, helemaal aangezien ik het laboratorium betrad als “domme dokter”. 
Voorafgaand aan deze periode heeft het onderzoek waaraan ik als student bij Max 
Nieuwdorp deelnam en het enthousiasme van Erik Stroes er zeker aan bijgedragen 
om die stap te zetten. Ik hoop dat alle direct wetenschappelijke ervaring maar zeker 
ook de levenservaring van de afgelopen 7 jaren mij tot een veelzijdigere en betere 
dokter en mens hebben gemaakt, vooral ook dankzij de velen die hun inzichten en 
ervaring met mij deelden.

Ten eerste gaat op deze dag mijn dank uit naar de leden van de promotiecommissie 
die het eindresultaat van mijn onderzoek kritisch hebben beoordeeld.
Dan natuurlijk mijn promotor Tom van der Poll, jouw kalme persoonlijkheid 
en  overtuiging dat er een proefschrift en promotie zouden komen hebben mij 
door de jaren heen geholpen. Af en toe hadden we kleine maar nooit ernstige 
misverstanden, te beginnen met dat jij dacht dat je me al had aangenomen en ik 
dat nog niet doorhad. Verder heb je me altijd aangemoedigd (“schrijven kreng!”) 
en iedere keer geïnformeerd naar de gesteldheid van mijn steeds maar groeiende 
gezin, geen vanzelfsprekendheid. Ik bewonder hoe jij al je taken combineert maar 
dat ook weet te relativeren, terwijl je niet vergeet één ochtend per week “levens te 
redden”. Daarnaast roem ik maar weer eens jouw talent om leuke collega’s aan te 
nemen.

Kees, Alex co-promotoren. Jullie hebben ieder op geheel eigen wijze jullie aandeel 
in de totstandkoming van dit proefschrift. Kees, ik bewonder jouw encyclopedische 
kennis en jouw vermogen om data te analyseren en hypotheses te genereren over 
hoe nieuwe bevindingen in het grotere geheel van jouw bevindingen maar ook alle 
beschikbare wetenschappelijke literatuur zouden kunnen passen. Gelukkig heb je 
ook een oneindige hoeveelheid geduld om dit vervolgens aan simpelere zielen 
zoals ik uit te leggen. Dat het vervolgens bevestigen van die hypotheses dan vaak 
weer een stukje ingewikkelder is en meer tijd kost dan je denkt was voor mij een 
les in geduld en nauwkeurigheid. En de beste primers worden natuurlijk door jou 
ontworpen! Daarnaast ben je altijd te porren voor feestelijke activiteiten. 
Alex, jouw bereidheid om jouw uitgebreide ervaring met muismodellen te delen 
hebben mij zeker in het begin goed op weg geholpen. Daarnaast heb ik veel 
geleerd van jouw grondige aanpak bij moeilijke FACS proeven en de nodige 
bescheidenheid bij het interpreteren van onderzoeksresultaten. Jouw aanwezigheid 
in het laboratorium houdt iedereen op een positieve manier gemotiveerd om “netjes” 
onderzoek te doen en de sfeer goed te houden. Verder speciaal veel dank bij het 
op afstand afronden van de laatste stukjes en voor het aanleveren van foto’s de 
laatste maanden!

Verder veel dank aan Sandrine Florquin en Onno de Boer van de afdeling pathologie 
bij de beoordeling en het maken van foto’s van vele, vele weefselcoupes.
Dan de (ex-) analisten van het CEMM, ontelbare vragen van mij hebben jullie 
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onvermoeibaar beantwoord. Regina, dank voor je goede humeur en het kleuren 
van eindeloze hoeveelheden coupes. Daniëlle, samen begonnen en nu een 
heel eind van ons werkzame leven verder, dank voor het lyseren van eindeloze 
hoeveelheden teentjes, Sanne, Miranda, Jennie en Anita ook veel dank. Monique, 
dank voor alle hulp en bestellingen die je hebt verzorgd.
Joost en Marieke, dank voor jullie hulp en gezelschap bij de eindeloze aantallen 
muizenproeven die ik deed en die dankzij jullie (meestal) in elk geval in technisch 
opzicht slaagden, hoewel ik de proefopzet volgens jullie altijd veel te ingewikkeld 
maakte... 

Dames van het secretariaat MoniQue en Heleen, dank voor jullie hulp en 
ondersteuning, speciaal als het écht belangrijk of urgent is, is jouw hulp fantastich 
Heleen.

De Tommies, een zich steeds vernieuwende en veranderende groep met altijd fijne 
collega’s, die goed zijn voor veel gedeelde onderzoeksfrustratie maar vooral veel lol 
zowel tijdens als buiten werktijd, allen dank voor de tijd die ik met jullie doorbracht. 
Jacobien, Masha, Joost en Joppe, jullie waren mijn ervaren voorbeelden. Cathrien, 
dank voor de les “hoe produceer ik efficiënt een artikel” (helaas lag dat bij veel van 
de volgende hoofdstukken wat ingewikkelder). Marcel, dank voor vele interessante 
gesprekken en het delen van jouw liefde voor muziek. Jolanda, jij was mijn 
rolmodel hoe ambitie, werk en moederschap efficiënt te combineren zonder teveel 
schuldgevoel te hebben op één van die fronten. Rianne (Gerritje), dank voor zowel 
je schaterlach als serieusheid. Arjan, stille kracht met rake observaties, absurde 
humor en een grote hulp bij schijnbaar onoplosbare software/hardware en andere 
technische problemen, je hebt me vaak gered. Floor, bijna tegelijk begonnen en 
ook klaar, veel gedeeld leed en chokotoffs, je bent oprecht, rechtvaardig en de 
meest lieve en attente collega die ik ken. Liesbeth, recht op je doel af en ambitieus, 
waar haal je de energie vandaan? Dana, eigenzinnige motormuis, Achmed(T) 
leuk dat we bijna tegelijk promoveren, Tijmen, drummer, OLVG-collega en tevens 
leverancier van de nodige grappen en cynische opmerkingen, ik hoop nog vaak 
koffie met je te drinken, Daan jouw energie en optimisme lijken twee keer teveel 
voor je lengte, Anne Jan, nooit voorspelbare onderzoeker&ondernemer, ik ben 
benieuwd waar het leven jou brengt. Tassili, zet ‘m op het gaat je lukken in alle 
opzichten. Adam, para-nimf, vele gezamenlijke fietstochten Oost-AMC en vice 
versa en gedeelde genotyperingservaring, fijn dat jij vandaag naast mij staat. 
Sacha en Katja, goed gedaan dames jullie zijn mij ruimschoots voorgegaan. Tim, 
Misha, Lonneke, Maryse en Ingrid, dank. Brendon family- en whole genome array-
man zonder jou geen hoofdstuk 7. Adoptie-Tommies Jan-Willem, dank voor de 
vele gezamenlijke automaten-koffie en Wytske, we begonnen bijna tegelijk aan het 
onderzoek en in het OLVG en overwonnen samen de eerste tijd daar, je bent een 
uitzonderlijke bikkel.
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Collega’s in het OLVG, opleiders en supervisoren, dank voor het vertrouwen toen ik 
in de kliniek begon en het zelf best een beetje zwaar vond en voor de mogelijkheid 
om er even tussen uit te gaan, ik heb er weer zin in! Collega arts-assistenten 
waarvan intussen een heel aantal ex-CEMMers, dank voor jullie humor, hulp en 
collegialiteit.

Vrienden, door de afgelopen jaren van promotieonderzoek, kliniek en gezin heb ik 
sommigen van jullie te weinig gezien, ik hoop dat er nu weer meer tijd is. Speciaal 
Marieke, van brugklas tot paranimf vandaag, wat fijn dat wij altijd vriendinnen 
zijn gebleven. Suthesh, ontmoet tijdens het eerste college en tot nu gezamenlijk 
onderweg tot internist, alleen ben jij nu geëmigreerd, help daar moet ik nog aan 
wennen! Marc & Antje, een door jullie bereide maaltijd met goede wijn, thuis of 
ergens voor een tent met ons en nu ook jullie gezin, wat een geluk! Verder veel 
dank aan mijn buren uit de Fraunhoferstraat, ik had nooit gedacht zo veel met mijn 
buren te delen en dank voor alle babyfoonoppas- en speelmomenten die zeker 
hebben geholpen bij de uitvoering van schrijfactiviteiten en dienst-schema’s. 
Mijn uitgebreide familie, teveel om op te noemen, maar dank voor al jullie 
uiteenlopende voorbeelden en de gedeelde familie-band. Speciale dank aan mijn 
nicht Vera, voor alle aanmoedigingen, het is leuk dat wij ondanks vele verschillen 
toch ook gelijk op gaan.

Mijn allerliefste niet-officiële schoonfamilie: Jurgen en Ineke, dank voor al jullie lieve 
onvoorwaardelijke steun, hulp en oppassen, zonder jullie was het leven carrière-
technisch een stuk ingewikkelder en daarnaast zijn jullie een super-opa en oma. 
Jasper, mijn enige zwager dank voor je luchtige en vrolijke maar als het nodig is 
serieuze jezelf zijn.

Michiel, Saskia en Joost, wat fijn dat wij met zijn vieren brusjes zijn, ook al dachten 
we daar vroeger wel eens anders over. Ieder van jullie heeft op zijn eigen wijze in 
concrete zin aan dit proefschrift bijgedragen, van incidentele oppas bij noodgevallen, 
hulp bij de lay-out van dit boek tot het verzorgen van de post tijdens ons overzeese 
verbijf. Daarnaast is het fijn dat wij vieren, in wisselende samenstelling veel samen 
doen en delen, ik hoop in de toekomst (weer) meer voor jullie terug te doen! 
Charlotte en Pauline, fijn dat jullie ook bij de club horen.
Papa en mama, jullie zijn uiteraard mijn basis en oorsprong, dank voor het 
vertrouwen dat jullie altijd in mij hebben gehad en jullie opvoeding die ons op 
bescheiden wijze toch alle mogelijkheden van onszelf en de wereld liet zien. Het is 
extra speciaal dat wij “collega’s” zijn. Daarnaast zijn jullie een fantastische opa en 
oma voor mijn kinderen, ik had nooit vermoed dat dat onze band nog zoveel meer 
zou versterken.

Onno, liefste voordeurdeler en niet-echtgenoot, tot nu toe is het ons aardig gelukt 
om “gewoon te leven” en daarnaast twee proefschriften en drie kinderen voort te 
brengen, een huis te verbouwen en aan twee opleidingen tot internist te beginnen 
in de afgelopen zeven jaar. Jouw vastberadenheid en gedrevenheid zijn daarbij de 
factoren die ervoor zorgen dat volgens mij onmogelijke projecten toch tot een goed 
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einde komen. Je hebt me ontelbare keren aangemoedigd vol te houden en er zelfs 
voor gezorgd dat ik mijn proefschrift in alle rust in Philly af kon schrijven. Je bent 
mijn steunpilaar en criticus, dat laatste is zeker wederzijds. Ik hoop oprecht dat we 
nu dit proefschrift is afgerond ook weer meer tijd met zijn tweeën hebben en wie 
weet, om toch ook nog eens te trouwen..?

Lieve Imme en Fer, waar hebben jullie toch zulke ouders aan verdiend? Dank voor 
alles wat jullie zijn, jullie onvoorwaardelijke liefde en het mij afleiden van werk en 
proefschrift. Het is jullie goed recht. Ik hoop dat ik slaag in mijn streven jullie uit te 
rusten met dat wat jullie nodig hebben om in het leven je eigen weg te gaan. Lieve 
Maud, ons kleine Amerikaantje, jij werd geboren daags na het afronden van dit 
manuscript. Je bent nu al een onmisbaar lid van ons gezin.

Miriam


