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Curriculumm Vita e 

Dee schrijver van dit proefschrift is geboren op 1 juli 1972 te Schiedam. In 1990 behaalde hij het 
gymnasiumm B examen aan het Christelijk Lyceum te Gouda en begon hij aan de studie Biologie aan de 
Universteitt Utrecht. Een jaar later, na het behalen van het propaedeutisch examen, werd het tijd om 
achtereenvolgenss actief te worden bij studentenvereniging, milieu actiegroep en zeilvereniging. De 
eerstee wetenschappelijke stage liep hij bij de groep milieuchemie bij het Reserach Instituut Toxicologie 
(RITOX),, om een bijdrage te kunnen leveren aan het milieuprobleem. Daarna kwam de biotechnologie 
aann bod bij de vakgroep microbiologie van de Universiteit Utrecht. Uiteindelijk werd de interesse in 
dee immunologie opgewekt door het onderzoek aan de University of Florida. Daar heeft hij onder 
leidingg van professor Small en doctor Bender een stage vervuld afgerond met zijn eerste eigen 
publicatie.. Iedereen kon vanaf toen lezen dat muizen langer ziek blijven van een influenza-A infectie 
alss je ze behandeld met interleukine 1 2. Weer terug in Utrecht werd de studie afgerond met een 
scriptiee over de immunopathologische effecten van milieucontaminanten. Hierna kwam een periode van 
zeiltoernooienn organiseren en Epstein-Barr virus kweken (Pfeifer), wat later nog goed van pas kwam 
voorr collega wetenschappers. In april 1997 werd hij aangenomen als O IO bij de vakgroep Klinische 
Viro-lmmunologie.. Het onderzoek naar het mechanisme van de afnemende cytotoxische activiteit van 
HIV-specifiekee T cellen tijdens HlV-infectie werd begeleid door Frank Miedema en resulteerde in dit 
proefschrift.. Vanaf mei 2001 is hij begonnen aan vaccinatie onderzoek bij Crucell in Leiden. 


