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CURRICULUM VITAE 

Aldert Bart werd op 5 december 1969 geboren te Utrecht. Na het behalen van het V.W.O. 

diploma aan Het Baarnsch Lyceum te Baarn, begon hij in september 1988 aan een studie 

Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie liep hij stage bij de 

vakgroep Microbiologie met als onderwerp de Ay/ van Ectothiorhodospiraceae onder 

begeleiding van dr. T. Leguijt en dr. W. Crielaard. Zijn hoofdvakstage bij dezelfde vakgroep 

betrof het lipolytisch systeem van Acinetobacter calcoaceticus en werd begeleid door dr. 

R.G. Kok en prof. dr. K.J. Hellingwerf. Op 29 juni 1994 legde hij het doctoraalexamen af met 

specialisatie-aantekening Microbiologie. 

Aansluitend begon hij aan een promotie-onderzoek bij de afdeling Medische Microbiologie 

van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding 

van dr. A. van der Ende en prof. dr. J. Dankert. De resultaten van dit onderzoek staan in dit 

proefschrift beschreven. In het kader van dit onderzoek bracht hij een werkbezoek aan het 

Centre d'Etudes sur le Polymorphisme des Micro-organismes te Montpellier. 

Sinds 1 februari 1999 is hij als onderzoeker verbonden aan de afdeling Medische 

Microbiologie en Infectiepreventie van de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. 

115 


