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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Factor VIII expression and regulation in health and disease

Hollestelle, M.J.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hollestelle, M. J. (2004). Factor VIII expression and regulation in health and disease. [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/factor-viii-expression-and-regulation-in-health-and-disease(11876ee2-a1cc-4a21-8ec2-9d14c3edab73).html


Curriculumm vitae 

Curriculumm vitae 

Martinee Johanna Hollestelle werd op 29 oktober 1975 geboren te Delft. In 1994 behaalde 
zijj het VWO diploma aan het Ichthus college te Veenendaal. In september van datzelfde 
jaarr startte zij met de studie Biologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (heden 
Wageningenn universiteit). In het tweede jaar specialiseerde zij zich in de richting; 
moleculairee biologie en celbiologie. Tijdens deze studie liep zij haar eerste 
onderzoeksstagee bij de vakgroep Celbiologie en Immunologie en vakgroep Virologie. 
Hierbijj stond het kloneren van de extracellulaire domeinen van de regenboog forel MHC 
klassee II a in een baculovirus vector centraal, tevens is de op-regulatie van het MHC 
klassee II p eiwit onderzocht met behulp van een moleculaire foldase in het baculovirus-
insektenn cel systeem. Ter afsluiting van haar doctoraal biologie heeft zij onderzoek verricht 
bijj afdeling Pathologie in het UMC te Utrecht. Daar werkte zij aan het hart(transplantatie) 
onderzoekk om de productie van cytokinen te bepalen. Met behulp van deze resultaten 
werdd het apoptose proces bestudeerd. Aansluitend aan haar studie heeft zij vanaf 
septemberr 1998 als assistent in opleiding gewerkt op de afdeling Bloedstolling/Plasma 
Eiwittenn van het CLB (heden Sanquin Research) bij Dr. J.A. van Mourik en Prof. Dr. K. 
Mertens.. In 2001 is het onderzoek verlengd met behulp van een subsidie van de 
Nederlandsee Trombose stichting en is zij tot augustus 2004 als junior onderzoeker 
werkzaamm geweest. 
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