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CurriculumCurriculum vitae 

Curriculumm Vitae 

Dee schrijver van dit proefschrift werd op 19 december 1971 geboren in Zwolle. Van 1984 tot 1988 

doorliepp hij de MAVO aan het Carolus Clusius College in Zwolle. Van 1988 tot 1992 volgde hij MLO aan 

hett Overgelder College in Deventer, waar hij werd hij opgeleid als klinisch chemisch laborant. 

Vervolgenss werd in 1992 gestart met de HLO opleiding voor biochemisch analist aan de 

Rijkshogeschooll Uselland in Deventer. Na een stage van 9 maanden op de afdeling Celbiologie van het 

Nederlandss Kanker Instituut in Amsterdam, behaalde hij in augustus 1995 het HLO diploma. In datzelfde 

jaarr werd begonnen met de studie Medische Biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De laatste 

77 maanden van deze studie werden doorgebracht in de Verenigde Staten, waar hij een onderzoeksstage 

deedd bij Onyx Pharmaceuticals in Richmond, Californië. Het doctoraalexamen werd in augustus 1997 

behaald.. In september van dat jaar werd hij aangesteld als onderzoeker in opleiding op de afdeling 

Cellulairee Biochemie van het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Hier werd, onder begeleiding 

vann dr. M. Verheij en dr. W.J. van Blitterswijk, het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven 

uitgevoerd.. In mei 2002 kreeg hij een aanstelling als datamanager bij het International Antiviral Therapy 

Evaluationn Centre (IATEC) in Amsterdam. 
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