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CURRICULUMM VITAE 

Dee auteur van dit proefschrift werd geboren op 24 februari 1976 te Beverwijk. Zij behaalde in 
19944 het gymnasium diploma aan het Augustinus College te Beverwijk. In hetzelfde jaar 
begonn zij aan de studie Medische Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens 
haarr eerste stage op de afdeling Moleculaire Pathologie van het VU Medisch Centrum 
voerdee zij een variant analyse van Humaan Papillomavirus type 16 uit, onder begeleiding van 
Prof.. Dr. J.M.M. Walboomers en drs. M.V. Jacobs. Haar tweede stage voerde zij uit op de 
afdelingg Immunologie van het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam. Daar werkte zij 
aann het induceren van melanoom-specifieke T cellen, onder begeleiding van Dr. H. Spits en 
Dr.. E. Hooijberg. Daarna vertrok zij voor 7 maanden naar Stockholm (Zweden) om aan het 
Karolinskaa Instituut te werken aan de rol van humaan cytomegalovirus in de pathogenese 
vann HCMV-gerelateerde ziektes, onder begeleiding van Prof. Dr. E. Möller en Dr. C. 
Söderberg-Nauclér.. In 1999 behaalde zij haar doctoraal diploma. In januari 2000 begon zij 
aann haar promotieonderzoek in het Academisch Medisch Centrum, Universiteit van 
Amsterdam,, te Amsterdam onder begeleiding van Prof. Dr. T.W. Kuijpers (Emma 
Kinderziekenhuis)) en Prof. Dr. R.A.W. van Lier (Afd. Experimentele Immunologie). Hier 
verrichttee ze het onderzoek beschreven in dit proefschrift. 

Sindss mei 2004 is zij werkzaam als onderzoeksleider binnen de Preclinical Drug Validation 
Unitt van Solvay Pharmaceuticals B.V. te Weesp. 
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