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CurriculumCurriculum Vitae 

CURRICULUMM VITAE 

Valeriee de Haas werd op 21 juni 1968 geboren te Laren (NH). Ze bracht haar jeugd vanaf 

vijfjarigee leeftijd door in België en behaalde in 1986 haar diploma "Latijn Wetenschappen" 

aann het Koninklijk Atheneum te St Niklaas (B). Na uitloting voor geneeskunde en een jaar 

Gezondheidswetenschappen,, begon zij in 1987 alsnog de studie geneeskunde. Tijdens haar 

studiee was Valérie actief in het Nijmeegse studentenleven, was lid van Meisjesdispuut 

TABOEE en had een bestuursfunctie in de studentenvereniging N.S.V. Carolus Magnus van 

19900 tot 1991. Tijdens haar studie werd een onderzoek verricht naar posttraumatische 

epilepsiee bij de afdeling neurologie in het Radboudziekenhuis olv Dr W. Reinier. Tevens 

verbleeff  ze samen met collega Brigitte Raaijmakers in de wachttijd tussen doctoraal en co-

schappenn in Siena (It), alwaar onderzoek werd verricht naar de betekenis van 

erythropoiètinee bij prematuren. Voor ditzelfde onderzoek waren ze reeds in Nederland, op 

dee afdeling neonatologie van het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen olv Dr B. Semmekrot en 

Drr L.A.A. Kollée, werkzaam als "dosing-team". Als keuze-stage tijdens de co-schappen 

werdd een onderzoek naar Alkaptonurie verricht bij Prof. dr B.T. Poll-The, op de afdeling 

metabolee ziekten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) te Utrecht. In maart 1995 

werdd het artsexamen gehaald en begon de eerste baan als AGNIO kindergeneeskunde in het 

WKZ,, na een jaar gevolgd door een AGIKO-contructie aan het Emma 

Kinderziekenhuis/Academischh Medisch Centrum te Amsterdam (Opleider Prof. dr H.S.A. 

Heymans).. Van april 1996 tot 1998 was de auteur werkzaam op het Centraal Laboratorium 

voorr de Bloedtransfusiedienst (CLB), afdeling Immunohaematologie, olv Dr CE. van der 

Schoot,, Dr H. van den Berg, Prof. dr A.E.G.Kr. von dem Borne en Prof. dr P.A. Voute. 

Vann april 1998 tot 2000 wijdde zij zich aan de opleiding kindergeneeskunde in het AMC. 

Hett laatste lab-jaar werd van april 2000 tot 2001 wederom doorgebracht in het CLB. 

Tussentijdss werd dit onderbroken door een verblijf in het St Jude Children's Research 

Hospitall  in het lab van Dr G. Neale en Dr D. Campana (hoofd: Prof. Dr C.H. Pui), hetgeen 

mogelijkk was dankzij het verkrijgen van het René Vogels Stipendium en een bijdrage van 

hett KWF. Tevens won zij op het laatste Minimal Residual Disease congres van de 

Europeann Against Cancer (EAC) te Marseille de "Joined price for the second best abstract". 

Resultatenn van de drie onderzoeksjaren worden beschreven in dit proefschrift. 

Dee auteur heeft sinds 1 april 2001 de opleiding hervat in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

tee Amsterdam en zal in oktober 2003 haar opleiding afsluiten. 
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