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Curriculumm Vitae
Mauricee Aalders is op twee augustus in het jaar 1969 geboren in Leiden in ZuidHolland.. In 1989 behaalde hij het VWO diploma aan de Albanianae scholengemeenschapp in Alphen aan den Rijn. In dat zelfde jaar begon hij zijn studie Technische
Natuurkundee aan de technische hogeschool in Rijswijk wat vier jaar later resulteerde in
hett diploma in de specialisatierichting Fotonica. Tijdens het derde jaar van deze studie
heeftt hij stage gelopen in het lasercentrum van het academisch medisch centrum (AMC)
inn Amsterdam bij Dr. Johan Beek. Deze eerste schreden in de medische (laser) fysica
leiddenn tot afstudeer-werk bij Dr. Hugo van Staveren van de Daniel den Hoed kliniek in
Rotterdam.. Hierna, in 1993 is hij, in Amsterdam, aan de Vrije Universiteit begonnen met
dee studie Natuurkunde. Een doctoraal diploma werd gehaald in 1996 met een afstudeerprojectt op het AMC Lasercentrum.
Naa zijn studie is hij gaan werken bij de afdeling gynaecologie van het Antonie van
Leeuwenhoekk huis / Nederlands Kanker Instituut en bij het Lascercentrum van het
AMC,, onder begeleiding van Dr. Nine van der Vange en Dr. Ir. Dick Sterenborg. Tijdens
hett eerste jaar deed hij onderzoek naar de mogelijkheid om foto detectie technieken te
gebruikenn voor uitzaaiingen van eierstokkanker in de buikholte. Dit project kreeg z'n
vervolgg in een Europees project.
Hett uit dit project voortgekomen onderzoek is gebundeld in een proefschrift met de titel
"Aspectss of photodetection in cervical and ovarian neoplasia" en zal 18 september 2001
verdedigdd worden aan de Universiteit van Amsterdam ter verkrijging van de graad van
doctor. .
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