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CURRICULUMCURRICULUM VITAE 

Patrickk Derksen werd geboren op 23 mei 1970 in Oldenzaal, alwaar 
hijj na de kleuterschool het basisonderwijs en de midelbare school 
doorliepp (St. Willibrord mavo), om vervolgens in 1986 aan te vangen 
mett het middelbaar laboratorium onderwijs (MLO) in Hengelo (Ov). 
Naa één jaar koos hij voor een microbiologische richting binnen 
dezelfdee beroepsopleiding in Eindhoven. In 1991 werd deze opleiding 
afgerond,, waarna hij het propedeuse diploma behaalde van de hogere 
laboratoriumm opleiding (Hogeschool Enschede). Medio 1992 verhuisde 
hijj naar Wageningen, om daar, binnen de Internationale Agrarische 
Hogeschooll (laboratoriumtechniek), microbiologie/biochemie te volgen. 
Inn het kader van deze afstudeerrichting werd een stage van 5 maanden 
uitgevoerdd bij the department of Biological Sciences (University of 
Warwick)) om daarna binnen 5 maanden zijn afstudeerscriptie te 
volhardenn bij de vakgroep technisch milieubeheer van de faculteit 
Chemischee Technologie (Universiteit Twente). Het HLO diploma werd 
inn 1995 gehaald. 

Tengevolgee van de toenmalige algehele malaise op de arbeidsmarkt, 
enn de behoefte om te "switchen" naar de medische wetenschap, werd 
naa een werkloosheidsperiode van enkele maanden gestart als analist 
bijj het Medisch Spectrum Twente te Enschede (vrijwilligerswerk). 
Hierr werkte hij aan clonaliteitsanalyse van B cel lymfomen en 
apolipoproteinee E genotypering bij patiënten met Alzheimer. 

Inn de lente van 1996 trad hij in dienst als research analist bij de 
vakgroepp pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC).. Hier deed hij onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling 
vann Helicobacter pylori geassocieerde B cel lymfomen van de maag. 
Januarii 1998 werd hij aangesteld als assistant in opleiding (AIO), bij 
dee vakgroep pathologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) 
tee Amsterdam. Tot januari 2003 werkte hij hier aan MET, myelomen en 
muizen.. De werkzaamheden binnen deze periode hebben geresulteerd 
inn dit proefschrift. 

Vanaff februari 2003 is hij in dienst als post-doc bij de afdeling 
moleculairee biologie van het Nederlandse Kanker Instituut (NKI), 
tee Amsterdam. Hier werkt hij aan de ontwikkeling en analyse van 
muizenmodellenn met als doel progressie en uitzaaiing van borstkanker 
tee bestuderen. 
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