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CURRICULUMM VITAE 

Dee auteur van dit proefschrift werd geboren op 10 augustus 1963 te Hilversum. Na het behalen 
vann het diploma Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs aan de Aloysiusschool te Hilversum 
inn 1980, begon hij in hetzelfde jaar aan de opleiding tot medisch analist-M.B.0 aan de 
Amersfoortsee Laboratorium School (hoofdvak hematologie). De stageperiode werd uitgevoerd 
bijj het laboratorium voor de bloedtransfusiedienst/ hematologie van de afdeling hematologie van 
hett Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (AZVU) te Amsterdam. Na afloop van deze stage 
werdd zijn tijdelijke aanstelling omgezet in een vast dienstverband. In 1983 startte hij de parttime 
HBO-A-opleidingg in de medische afdeling, microbiologische richting, specialisatie 
immunologie,, aan het Ir W. van den Broek instituut te Amsterdam. Na het behalen van het 
diplomaa in 1986 bleef hij werkzaam bij het AZVU en trad in 1988 in dienst als analist bij de 
afdelingg Klinische Viro-Immunologie van het Centraal Laboratorium van de 
Bloedtransfusiedienstt te Amsterdam. In 1989 vervolgde hij zijn loopbaan als analist, vervolgens 
alss hoofdanalist, bij het laboratorium van de afdeling Reumatologie van het Academisch 
Ziekenhuiss Leiden (hoofd: Prof. dr. F.C. Breedveld). In 1997 werd hier zijn promotieonderzoek 
aangevangen,, hetgeen een vervolg kreeg in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, 
waarr hij vanaf september 1999 werkzaam is als stafmedewerker bij de onderafdeling Klinische 
Immunologie// Reumatologie (hoofd: Prof. dr. P.P. Tak). 
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