
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Transcriptional regulation of the human interleukin-12 receptor beta2 gene

van Rietschoten, J.G.I.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Rietschoten, J. G. I. (2002). Transcriptional regulation of the human interleukin-12
receptor beta2 gene. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/transcriptional-regulation-of-the-human-interleukin12-receptor-beta2-gene(bad266f4-8556-45cb-ae25-6e84f881ebcf).html


CURRICULUMM VITA E 



CurriculumCurriculum \ritae 

Dee auteur van dit proefschrift, Anna van Rietschoten, werd op 25 februari 1974 te Amsterdam 

geboren.. In 1992 behaalde zij het V W O diploma aan het Vossius Gvmnasium te Amsterdam. In 

hetzelfdee jaar begon zij met de studie Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Gedurendee de doctoraal fase verrichtte zij immunologisch onderzoek naar de afwezigheid van 

Interleukin-122 signalering in allergeenspecifieke Th2 cellen, bij de afdeling Celbiologie & 

Histologie,, Universiteit van Amsterdam, onder de supervisie van dr. C.M.U. Hilkens. Een tweede 

stagee deed zij bij Celgen, Laboratorium voor Moleculaire Biologie, Katholieke Universiteit 

Leuven,, België. Di t onderzoek, onder supervisie van dr. S. Pype richtte zich op het vinden van 

moleculenn die een rol spelen in de signaal transductie van CD40 door middel van een 'yeast-two-

hybrid'' screen. 

Naa het behalen van haar doctoraalexamen Medische Biologie in 1997 begon zij haar 

promotieonderzoek,, getiteld ''Gene regulation of the lnterleukin-12 receptor beta 2 chain in 

humanhuman T he/per cells '. Di t project werd uitgevoerd bij de Afdeling Celbiologie & Histologie 

vann de Universiteit van Amsterdam in het Academisch Medisch Centrum, in samenwerking met 

PanGeneticss BV/Tanox Pharma BV te Amsterdam. Haar promotor was Prof. dr. M.L. 

Kapsenberg.. En haar copromotores dr. E.A. Wierenga en dr. M.T. den Hartog. Tijdens haar 

promotiee was zij ondermeer lid van het dagelijks bestuur van de Afdeling Celbiologie & 

Histologiee en lid van de Amsterdam Leiden Instituut voor Immunologie (ALIFI ) Onderwijs 

commissie,, waarvoor zij o.a. de jaarlijkse A I O / O I O retraite organiseerde. Sinds april 2002 IS Zij 

werkzaamm als postdoc bij Prof. dr. C L . Verweij op de afdeling Moleculaire Celbiologie, VU 

Medischh Centrum, te Amsterdam. 
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