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Dee schrijfster van dit proefschrift werd 
geborenn op 4 april 1973 te Delft. In 1991 
behaaldee zij haar diploma Gymnasium B 
aann het Christelijk Lyceum te Delft en 
gingg zij Biomedische Wetenschappen 
studerenn aan de Rijksuniversiteit Leiden. 
InIn 1992 haalde ze haar propedeutisch 
examenn en na het afronden van de 
verplichtee vakken van de doctoraal fase 
begonn zij in 1994 met haar stages. Daar 
haarr interesse tijdens de colleges en 
practicaa al was getrokken door de 
immunologie,, liep zij haar l e stage bij de 
vakgroepp Reumatologie in het 
Academischh Ziekenhuis leiden (AZL), 
waarr zij werkte aan het project 'TNF-a 
genn polymorfisme in autoimmuunziekten. 
Mutatiescreeningg en sequentie-analyse' 
onderr leiding van dr Cor Verwey. 
Vervolgenss Hep zij stage bij de vakgroep 
Pathologiee (AZL) en werkte zij onder 
leidingg van dr Arko Gorter aan het project 
'Thee effect of anti-CD46 (MCP), anti-CD55 
(DAF)) and anti-CD59 (HRF-20) 
monoclonall  antibodies on C3-deposition 
andd complement-mediated lysis of human 
renall  tumor cells'. Na twee 
immunologischee stages wilde ze toch nog 
aann iets anders ruiken en liep zij stage bij 
dee Vakgroep Farmacologie (AZL) op het 
projectt 'The control of LH and FSH release 
byy ovarian proteins', onder leiding van dr 
Jurrienn de Koning en drs Susan Tio. Ook 
all  had ze daar een leuke tijd, haar hart 

bleeff  bij de immunologie en met name 
gingg haar interesse uit naar de tumor 
immunologie.. Daarom liep ze haar 
afstudeerstagee bij de vakgroep Tumor 
immunologiee in het Academisch 
Ziekenhuiss St. Radboud Nijmegen en 
werktee ze aan het project' Expression of 
thee human melanocyte differentiation 
antigenn gplOO in transgenic mice', onder 
leidingg van drs Marco Schreurs en dr 
Gossee Adema. Halverwege de stage viel 
haarr oog op een advertentie voor een aio-
plaatss bij de vakgroep Klinische Viro-
Immunologiee van het CLB en de vakgroep 
Haematologiee van het AMC. Toen ze te 
horenn had gekregen dat ze aangenomen 
was,, schreef ze haar afstudeerscriptie 
'Mechanismss of the Epstein-Barr virus to 
escapee immunity'. Na haar afstuderen op 
255 juni 1996, begon zij op 1 juli aan het 
projectt 'Role of Epstein-Barr virus-specific 
cellularr immunity in AIDS-related non-
Hodgkin'ss lymphoma's', onder leiding van 
prof,, dr Frank Miedema en dr Rien van 
Oers,, wat heeft geresulteerd in het 
schrijvenn van dit proefschrift. Vanaf 1 
augustuss is zij werkzaam als post-doc bij 
dezelfdee vakgroep op het project' role of 
Epstein-Barrr virus-specific CD4+ T cells in 
thee development of AIDS-related non-
Hodgkin'ss lymphoma's'. Daarnaast is zij 
werkzaamm binnen het Ethiopian-
Netherlandss AIDS Research program 
(ENARP). . 




