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Curriculum vitae 

Marcel Pasch werd geboren op 24 december 1966 te Solingen, Duitsland. Een jaar later 

verhuisde het gezin Pasch naar Nederland. Marcel haalde in 1985 zijn VWO diploma aan het 

Isala College in Silvolde. In dat jaar begon hij met de studie Geneeskunde aan de Katholieke 

Universiteit Nijmegen. Na het behalen van het doctoraal-examen in 1989 verrichtte hij korte 

tijd onderzoek op de afdeling Cardiologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in 

Nijmegen. Op deze afdeling vond hij ook zijn eerste baan, na het behalen van het arts-examen 

in februari 1992. Een halfjaar later kreeg hij de gelegenheid over te stappen naar het Catharina 

Ziekenhuis in Eindhoven om als arts-assistent te werken in een cardiologische 

opleidingskliniek (opleider: Dr. M.I.H. El Gamal). De mogelijkheid werd geboden om de 

specialisatie tot cardioloog te volgen, maar voor de aanvang van zijn vooropleiding interne 

geneeskunde besloot hij de cardiologische richting niet te vervolgen; het zou niet bij hem 

passen. Hierop volgde een baan als bedrijfsarts bij de Arbo Unie West-Brabant, een functie 

waarin onvoldoende uitdagingen aanwezig bleken. Het besluit om terug te keren naar de 

klinische geneeskunde en met name naar de dermatologie lag voor de hand, omdat dit 

specialisme door het grote aantal ziektebeelden altijd uitdagingen zal blijven bieden. Voordat 

hij met zijn opleiding tot dermatoloog kon beginnen zocht hij zijn uitdagingen in het 

wetenschappelijk onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd in dit proefschrift. Na 

een inwerkperiode van drie maanden in het Laboratorium voor Experimentele Endocrinologie 

van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen (destijds onder leiding van Prof. dr. Th.J. Benraad) 

vertrok hij voor zes maanden naar de Verenigde Staten. In het laboratorium van dr. P.J. 

Jensen, op de afdeling dermatologie van de University of Pennsylvania in Philadelphia, deed 

hij onderzoek naar de plasminogeen cascade. De vaardigheden opgedaan in Nijmegen en 

Philadelphia bleken dermate goed aan te sluiten bij de vereiste vaardigheden voor het hier 

gepresenteerde onderzoek dat zijn huidige co-promotor, Dr. S.S. Asghar, hem een 

onderzoeksbaan aanbood in het Laboratorium voor Experimentele Dermatologie (onderdeel 

van het Neurozintuigen Laboratorium) in het Academisch Medisch Centrum. Op dit moment 

is hij werkzaam op de afdeling Dermatologie van dit ziekenhuis (hoofd: Prof. dr. J.D. Bos) 

waar hij per 1 oktober 1998 begonnen is aan zijn opleiding tot dermatoloog. 
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