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CURRICULUMCURRICULUM VITAE 

Ikk ben geboren op 23 januari 1969 te Emmen. Na het behalen van het VWO diploma 

aann de Gemeentelijke Scholengemeenschap te Emmen heb ik Planteziektcnkunde in 

Wageningenn gestudeerd. Het doctoraal diploma Planteziektenkunde is behaald in 

septemberr 1995. Toen was ik reeds werkzaam als aio bij de afdeling Humane 

Retrovirologiee op het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Het onderzoek 

richttee zich op het bepalen van de functie van een haarspeld structuur binnen het HIV-

11 RNA genoom. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in dit proefschrift. 

Dee jaren van promotie-onderzoek gaven mij niet alleen de gelegenheid om onderzoek 

tee doen naar het HIV-1 virus, maar ook naar het "wereldje" van de wetenschap en 

naarr mezelf. Er zijn in deze jaren vele conclusies getrokken, zowel wetenschappelijk 

alss op het persoonlijke vlak. Begin dit jaar heb ik definitief besloten geen postdoc 

positiee te ambiëren, maar op zoek te gaan naar een functie waarbij sociale contacten 

enn het begeleiden van mensen centraal staan. Inmiddels heb ik een functie als deze 

gevondenn en sinds juni 2000 werk ik op het arbeidsbureau te Hilversum. Daarnaast 

hebb ik besloten om volgend jaar te beginnen met een deeltijdstudie psychologie aan 

dee Universiteit van Amsterdam. 
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