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Hubertt de Leeuw werd op I december 1970 geboren te Vught. In 1989 behaalde hij het 
VWO-diplomaa aan het Maurick college te Vught, waarna werd begonnen met de studie 
Scheikundee aan de Universiteit Utrecht. Het doktoraal examen werd behaald in mei 1994. Als 
keuzevakk werd gevolgd organische synthese by de groep van prof. dr. A. Williams aan de 
universiteitt van Kent in Canterbury (Engeland) en als bijvak infrarood spectroscopie bij prof. 
dr.. J. van der Maas. De studie werd afgesloten met een onderzoeksstage bij de vakgroep van 
Lipidenn (Prof. dr. H. van den Bosch). Aansluitend aan zijn studie heeft hij gewerkt als 
assistentt in opleiding op de afdeling Bloedstolling van het CLB. Het verrichtte onderzoek, dat 
gedeeltelijkk werd gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting, staat beschreven in dit 
proefschrift.. Vanaf 1 november 1999 is hij werkzaam als postdoc op de afdeling Pathologie 
vann het Josephine Nefkens Instituut (Daniel den Hoed kliniek) in Rotterdam. 
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