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CURRICULUM VITAE 

De auteur van dit proefschrift werd geboren op 11 november 1969 te Wageningen. In 1988 
behaalde hij het Gymnasium-diploma aan het Stedelijk Gymnasium te Apeldoorn. In 
hetzelfde jaar werd begonnen met de studie Moleculaire Wetenschappen aan de 
Landbouwuniversiteit Wageningen, waar het propedeutisch examen in 1989 werd behaald. 
Tijdens de doctoraalfase werden stages gedaan bij de vakgroep Moleculaire Biologie onder 
begeleiding van Dr. H. Franssen en Dr. T. Bisseling, en bij de vakgroep Erfelijkheidsleer 
onder begeleiding van Dr. J. Visser. Buitenlandse stages werden gevolgd bij het 
Biotechnology Center van Utah State University, Logan, Utah, USA, onder leiding van 
Prof. Dr. W.H. Scouten, en bij de het Departamento de Engenharia Quimica van de 
Universidade Técnica te Lissabon, Portugal o.l.v. Prof. Dr. M. da Fonseca. Het doctoraal 
examen werd behaald in augustus 1994. In september 1994 begon hij als OIO aan een 
promotie onderzoek bij de afdeling Medische Microbiologie van het Academisch Medisch 
Centrum van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van Prof. Dr. J. Dankert en Dr. 
S.A.J. Zaat. De resultaten van dit onderzoek vinden hun weerslag in dit proefschrift. Sinds 
mei 1999 is hij als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de afdeling Farmacologie en 
Pathofysiologie van de Faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht. 
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