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Curriculumm vitae 

Martenn Alexander Engelse werd op 31 juli 1972 geboren te Gouda. In 1990 behaalde 
hijj zijn Atheneum-B diploma aan het Rotterdams Montessori Lyceum. Aansluitend 
begonn hij met de studie Biologie, specialisatie moleculaire biologie, aan de 
Universiteitt van Leiden. Als onderdeel van de studie werd een differentiatie cursus 
biotechnologiee aan de Technische Universiteit te Delft gevolgd. Tijdens de jaren 
1993-19955 werden achtereenvolgens diverse stages gelopen: Bij het Centrum voor 
Fytotechnologie,, TNO-Voeding, te Leiden (begeleid door Dr. J.R. van Mechelen), 
waarr Marten onderzoek deed naar de expressie van stress-gerelateerde genen in 
gerst.. Bij de afdeling vasculaire pharmacologie van Solvay-Duphar, te Weesp 
(begeleidd door Dr. Ir. J.H. Reinders), werden monocyt-endotheel interacties 
onderzocht.. Bij het 'department of preclinical dermatology', F. Hoffmann-LaRoche, 
Basel,, Zwitserland (begeleid door Dr. C. Apfel), is gewerkt aan nucleaire retinoid 
receptoren.. Als laatste werd bij het 'department XAM, Microgravity laboratory', 
Europeann center for space research and technology (ESTEC), Noordwijk (begeleid 
doorr Dr. P. Schiller), onderzoek gedaan naar het kweken van fotosynthettsche algen 
onderr microzwaartekracht. Eind december 1995 is Marten cum laude afgestudeerd. 

Vanaff januari 1996 heeft hij gewerkt aan het in dit proefschrift beschreven 
promotieonderzoek.. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de rol van 
activinee in atherogenese. Dit door de Nederlandse Hartstichting gefinancierde 
onderzoekk werd verricht bij de afdeling Biochemie van het Academisch Medisch 
Centrumm van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Dr. C.J.M, de Vries en 
Prof.. Dr. H. Pannekoek. Op basis van het onderzoek, beschreven in hoofdstukken 2, 
33 en 4 van dit proefschrift, ontving Marten in september 1998 de 'AMRAD Young 
Investigatorr Award' op de Xth International Vascular Biology Meeting te Cairns 
(Australië)) en in mei 2000 de 'Young Investigator Award' van de First Annual 
Conferencee on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology te Broomfield, 
Denverr (USA). 

Sindss augustus 2000 is Marten werkzaam als postdoc, gesubsidieerd door de 
Nederlandsee Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is aangesteld bij de 
afdelingg Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (onder leiding 
vann Dr. C.W.G.M. Lowik) en bij de afdeling Vaat- en Bindweefsel Onderzoek van 
TNO-Preventiee en Gezondheid (onder leiding van Prof. Dr. V.W.M, van Hinsbergh), 
gevestigdd te Leiden. Doel van het onderzoek is het identificeren van differentieel 
gereguleerdee genen die specific zijn betrokken bij tumor-angiogenese. 
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