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Curriculumm vitae 

Curriculumm vitae 

Claudiaa Admiraal werd geboren in Amsterdam op 1 augustus 1969. Haar jeugd bracht ze 

doorr in Heiloo. Zij behaalde haar gymnasium fi  diploma aan het Petrus Canisius College 

tee Alkmaar. In 1987 startte zij met de studie scheikunde aan de Universiteit van 

Amsterdam.. Biochemie kwam al snel onder de aandacht en een afstudeerstage werd dan 

ookk verricht op het laboratorium voor moleculaire biologie (Prof. dr. H.F. Tabak) van 

hett Academisch Centrum Amsterdam. 

Inn februari 1992 studeerde zij cum laude af als biochemicus. Een paar dagen later begon 

zijj  in het Medisch Centrum Alkmaar een twee-jarige onderzoeksopleiding in het 

laboratoriumm voor klinische chemie, hematologie en immunologie. Deze periode werd 

deelss ook vervuld in het CLB op de (toen nog) afdeling bloedcelchemie bij Prof. dr. D. 

Roos.. Onderzoek naar diagnostiek mogelijkheden omtrent Thalassemie, G6PD 

deficiëntiee en sferocytose werden hier opgezet. Daarnaast werd er een verbinding gelegd 

tussenn de eosinofiel degranulatie-experimenten in het Medisch Centrum Alkmaar en de 

eosinofiel-kenniss in het CLB. Een aanknopingspunt om met vereende krachten een 

onderzoekk op te zetten, wat zou kunnen leiden tot een promotie. Na de twee-jarige 

onderzoeksopleidingg begon zij in 1994 de opleiding tot klinisch chemicus. Haar opleider 

hierbijj  was dr. P.C.M. Battels. Registratie als erkend klinisch chemicus volgde in 1998. 

Naa een korte tijd als waarnemer in het MCA te hebben gewerkt is zij in hetzelfde jaar 

gestartt als klinisch chemicus en hoofd van het laboratorium in het Gemini Ziekenhuis te 

Denn Helder. Ook hier kreeg ze de gelegenheid het onderzoek naar eosinofïele 

degranulatiee verder uit te werken, om het tenslotte toch echt tot een boekwerk te 

vervolmaken! ! 
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