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CURRICULUMM VITAE 
Lievee Tytgat werd op 25 januari 1967 in Leuven (België) geboren. Zij ging naar het Vossius 

gymnasiumm te Amsterdam en deed in 1985 eindexamen gymnasium P in 8 vakken. Hierna 

behaaldee ze in 1986 haar propedeuse geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, en in 

19891989 haar doctoraal geneeskunde. Aansluitend heeft zij in 1990 een pilot-studie verricht naar 

trombocytopeniee bij [131l]MIBG-therapie op het NKI. Tijdens haar co-schappen was zij als student 

assistentt verbonden aan de vakgroep Anatomie/Embryologie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Inn januari 1993 werd zij basis- arts (cum Laude). Tijdens het laatste deel van haar co-schappen 

heeftt zij een tijdje onderzoek gedaan naar de mogelijkee oorzaak van de trombopenie, veroorzaakt 

doorr [131 IjMIBG therapie. In februari 1993 is zij begonnen met de zogenaamde AGIKO opleiding, 

dee opleiding tot onderzoeker en kinderarts. Zij heeft in de periode van 1993 tot heden onderzoek 

gedaann naar de oorzaak van de [131 IjMIBG gerelateerde trombocytopenie. Dit onderzoek vond 

inn eerste instantie plaats op het laboratorium radiobiologie, later radiotherapie. Het werkterrein 

iss vervolgens verlegd naar het Centrum voor Microscopisch onderzoek (CMO). Het onderzoek 

werdd begeleid door dr. M. Rutgers vanuit het NKI, onder supervisie van professor Voute, afdeling 

kinderoncologiee van het Emmakinderziekenhuis/ kinder AMC en professor Smets ook vanuit het 

NKI.. In 1998 is haar tijdens het congres "Advances of Neuroblastoma Research"in Bath 

(Engeland)dee Young Investigator Award toegekend voor het wetenschappelijke onderzoek op 

hett terrein van selectieve remming van MIBG opname in trombocyten. In 1998 heeft zij samen 

mett dr H. Caron een klinische studie opgezet, die nog steeds loopt. De studie heeft als doel de 

effectenn van vitamine C in combinatie met hyperbare zuurstof en [131 IjMIBG bij patiënten met 

eenn recidief van een neuroblastoom in kaart te brengen. Van 1995 tot april 2001 is zij opgeleid 

tott kinderarts in het Emmakinderziekenhuis/ kinder AMC. In de periode 1996 - 1999 is zij lid 

geweestt van het hoofdbestuur van de junior afdeling van de Nederlandse Vereniging voor 

Kindergeneeskunde.. Voorts is zij als rooster maker actief geweest op de afdeling kinder-

geneeskunde.lnn 1998 is zij moeder van Thomas, en in 2000 van Laise geworden. In mei 2001 

zall zij starten met de vervolg opleiding tot kinderoncoloog als KWF fellow. 




