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CURRICULUMM VITAE 

Dee schrijfster van dit proefschrift is geboren op 21 augustus 1973 te Soest. Zij groeide 

opp in Eenmes en heeft in 1991, op de scholengemeenschap Laar en Berg te Laren 

(NH),, haar VWO diploma gehaald. Tijdens deze middelbare schoolperiode heeft ze 

bijlessenn gegeven aan kinderen uit lagere klassen in biologie, scheikunde en 

natuurkunde.. Aansluitend op de middelbare school begon zij haar studie Medische 

Biologiee aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie is ze 2 jaar student-

assistentt geweest bij histologiepractica. Een immunologische en moleculair 

biologischee stage van 8 maanden werd gedaan op het CLB te Amsterdam onder 

begeleidingg van dr. J. Schuurman en prof. dr. R. Aalberse. Een tweede stage van 6 

maandenn werd gedaan op de vakgroep Humane Retrovirologie van het AMC te 

Amsterdam,, onder begeleiding van dr. B. Oude Essink en prof. dr. B. Berkhout. In 

19966 studeerde ze af en begon ze aansluitend als assistent in opleiding (AIO) bij de 

vakgroepp Medische Microbiologie van het AMC, onder begeleiding van prof. dr. J. 

Dankert,, dr. L. van Alphen en dr. P.S. Hiemstra. De werkzaamheden werden in 

samenwerkingg met de afdeling Longziekten van het LUMC te Leiden uitgevoerd. 

Vanaff  1998 was zij tevens werkzaam op het Laboratorium voor Vaccin Research van 

hett RIVM te Bilthoven. In augustus 1998 bracht zij een werkbezoek aan de groep van 

dr.. E. Puchelle te Reims (Frankrijk). Vanaf 2001 werd een deel van de experimenten 

uitgevoerdd op de afdelingen Experimentele Immunologie en Longziekten van het 

AMC,, onder begeleiding van dr. R. Lutter. 
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