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CHAPERR 11 

CURRICULUMM VITAE 

Jaklienn Catharina Leemans werd geboren op 6 januari 1973 te Geldrop. Het 

V.W.OO diploma behaalde zij in 1991 aan het Eckart College te Eindhoven. 

Hiernaa begon zij aan een studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit 

Utrecht.. In datzelfde jaar behaalde zij haar Biologie V.W.O staatsexamen en Scheikunde 

Colloquiumm doctum zodat zij in 1992 kon beginnen met de studie Biologie aan de 

Universiteitt Utrecht. Van december 1995 tot september 1996 liep zij haar hoofdvakstage 

opp de afdeling Moleculaire Cel Biologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze stage 

identificeerdee zij genen die betrokken zijn bij ischemische preconditionering van 

cardiomyocytenn met behulp van de Differential Display Methode. Van november 1996 

tott juli 1997 liep zij stage op de afdeling Pathologie in het toenmalig Academisch 

Ziekenhuiss Utrecht. Zij deed daar onderzoek naar de rol van T cel apoptose in hart 

transplantatiee patiënten. Van oktober tot december 1997 heeft zij zich georiënteerd op 

hett beroep van leraar en enkele weken biologieles gegeven aan middelbaar scholieren op 

hett Kalsbeek College te Woerden. Na het halen van haar doctoraal examen Biologie, 

begonn zij in 1998 als onderzoeker in opleiding bij de afdeling Experimentele Inwendige 

Geneeskundee van het Academische Medisch Centrum in Amsterdam onder begeleiding 

vann dr. Tom van der Poll en Prof. dr. Sander van Deventer. Het onderzoek dat werd 

uitgevoerdd is in dit proefschrift beschreven, en had als doel inzicht te krijgen in 

afweermechanismenn van de gastheer die bijdragen aan een adequate reactie tegen micro-

organismenn die de longen binnendringen. Het onderzoek werd gesubsidieerd door de 

Nederlandsee Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
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