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C U R R I C U L U M V I T A E 

Claudia Coretta Folman werd op 19 juli geboren te Utrecht. In 1989 behaalde zij haar diploma 
op het ongedeeld VWO aan College de Klop alwaar zij eindexamen deed in 8 vakken. In dat
zelfde jaar startte zij haar studie Biomedische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden 
(RUL). In 1990 voltooide zij de propaedeuse. In het kader van de doctoraalfase van haar 
studie heeft zij vijf onderzoeksstages verricht. De eerste drie stages werden achtereenvolgens 
gelopen op de afdelingen Anthropogenetica (Prof. dr GB van Ommen), Gerontologie (Prof. dr 
GJ Ligthart) en Parasitologic (Prof. dr AM Deelder) van de RUL. Haar hoofdvakstage liep zij 
op de afdeling Immunohematologie (dr THM Ottenhoff en Prof. dr RRP de Vries) in het (toen 
nog) Academisch Ziekenhuis Leiden. Als extra stage heeft zij onderzoek verricht op de 
"Cardiovascular Research Unit" aan de "University of Edinburgh" in Schotland, UK (dr PF 
Currie en dr. RA Riemersma). Na het behalen van haar doctoraalexamen is zij in 1995 begon
nen als assistent in opleiding (AIO) bij de Universiteit van Amsterdam, vakgroep Inwendige 
Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Het onderzoek beschreven in 
dit proefschrift is verricht binnen de afdeling Hematologie van het AMC en de afdeling Im
munohematologie Experimenteel van het CLB te Amsterdam (hoofd: Prof. dr Dirk Roos), 
onder supervisie van Prof. dr Albert EGKr von dem Borne en dr Masja de Haas. Na het 
aflopen van haar AIO-contract in oktober 1999 is zij tijdens het schrijven van haar 
proefschrift een halfjaar (part-time) werkzaam geweest als Manager Klinisch Onderzoek op 
de Medische Afdeling van het CLB. Sinds 1 november 2000 is zij werkzaam als post-doc op 
de afdeling Immunohematologie Diagnostiek van het CLB. 
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