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Curriculumm vitae 

Egbertt Smit werd geboren op 26 december 1971 te Eindhoven. Hij verhuisde al snel naar 

Krommenie,, waar een deel van de lagere school tijd werd doorgebracht. Rond zijn 

negendee jaar verhuisde de familie Smit, inmiddels uitgebreid met zusje Renée, naar 

Coevorden,, waar al spoedig broertje Harald het gezin completeerde. Egbert sloot de 

lageree school in 1985 succesvol af en begon aan de Rijksscholengemeenschap te 

Coevordenn aan het Atheneum, waar hij in mei 1990 zijn diploma ontving. Na zijn 

afstuderenn ging hij Tropische Landbouw studeren aan de Internationale Hogeschool 

Larensteinn in Deventer, waar hij in mei 1991 zijn propedeuse haalde. In september 1991 

begonn hij met de studie biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseerde 

zichh in de moleculaire biologie en voerde een tweetal afstudeeronderzoeken uit. De 

eerstee bij de groep Moleculaire Genetica aan de Rijksuniversiteit onder begeleiding van 

Arjenn Nauta, met als onderwerp de analyse van de DNA-bindingseigenschappen van 

bacteriofaagg gecodeerde eiwitten. Zijn tweede afstudeeronderwerp werd uitgevoerd bij 

TNOO Voeding in Zeist in de groep Bioprocessing & Biomonitoring onder begeleiding van 

Inekee van Geel, met als onderwerp de karakterisatie van extracellulaire 

glycosyltransferasess van Lactobacillus reuteri. Volgend op zijn afstuderen in juni 1996 

begonn hij als onderzoeker in opleiding in de groep Moleculaire Genetica en 

Gentechnologiee (MGG) bij TNO in Rijswijk onder begeleiding van Prof. Peter Pouwels. Zijn 

promotieonderzoekk had als onderwerp de structurele en functionele analyse van het 

Surfacee layer eiwit van Lactobacillus acidophilus, waarvan de bevindingen in dit 

proefschriftt staan beschreven. 

Vanaff maart 2002 werkt hij als post-doc in de groep Humane Biologie van de Universiteit 

Maastrichtt aan de ontwikkeling van antibody arrays. 
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