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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Aspects of lymphocyte activation in human atherosclerosis

Houtkamp, M.A.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Houtkamp, M. A. (2002). Aspects of lymphocyte activation in human atherosclerosis. [,
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/aspects-of-lymphocyte-activation-in-human-atherosclerosis(468cc3c5-3199-420c-b1ab-598e5f03e1ee).html


Curriculum Vitae 

De schrijver van dit proefschrift zag voor het eerst het daglicht op 28 december 
1970 te Laren (NH). Hier bracht hij zijn jeugd door en volgde basisonderwijs aan de 
Goede Herder School te Laren. In 1983 ging hij naar het Alberdingk Thijm College te 
Hilversum waar hij het VWO volgde. In deze periode volgde hij in zijn vrije tijd teken
lessen bij Frater Beatus en wisselde hij het voetballen af met waterpolo. Vanaf 1989 
volgde hij de studie Biologie in Utrecht, met als specialisatie medisch-gerichte biologie. 
De afstudeerstage's werden doorlopen bij de afdeling Moleculaire Genetica aan de 
Universiteit van Utrecht olv. Dr M. Koster en de afdeling Immuno-haematologie in het 
huidige UMC te Utrecht olv. Dr G. Boland. Zijn scriptie-onderwerp werd afgelegd bij 
de afdeling reumatologie in het zelfde ziekenhuis olv. Dr J. van Roon. Na afronding van 
de studie Biologie werkte hij eerst 2 maanden als vrijwilliger (nul-aanstelling) bij de 
afdeling Huidpathologie van het AMC te Amsterdam olv. Dr C. Verhagen. Daarna 
werd hij werkzaam als assistent in opleiding (AIO) bij de vakgroep Cardiovasculaire 
Pathologie in het AMC olv. Prof. Dr A.E. Becker en Dr A.C. van der Wal, alwaar het 
hier beschreven werk werd uitgevoerd. Sinds 1 september 2001 is hij werkzaam in 
Utrecht als immunohistochemicus bij het biotechnologie bedrijf Genmab B.V. 
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