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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Coagulation and inflammation in diabetes mellitus

Sommeijer, D.W.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Sommeijer, D. W. (2004). Coagulation and inflammation in diabetes mellitus. [Thesis, fully
internal, 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/coagulation-and-inflammation-in-diabetes-mellitus(022c168d-94e5-4a51-b2be-9ec3a788763e).html


Curriculumm Vitae 

Dirkjee Sommeijer is geboren in Port of Spain in Trinidad en Tobago 3 april 1973, 

Haarr gymnasiumdiploma behaalde zij in 1991 op het Christelijk Gymnasium in 

Utrecht. . 

Inn 1991 werd zij uitgeloot voor geneeskunde en ging zij werken als serveerster 

enn vervolgens ging zij een paar maanden op reis naar Israel en Egypte. 

Inn 1992 begon zij met de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam 

enn behaalde haar doctoraalexamen in 1996 en haar artsendiploma in 1999. 

Inn 1999 begon zij met haar werk als arts-onderzoeker in het Laboratorium voor 

Experimentelee Inwendige Geneeskunde op het Academisch Medisch Centrum 

inn Amsterdam onder leiding van Prof. dr. H. Ten Cate (thans werkzaam in het 

Academischh Ziekenhuis, Maastricht) and P.H. Reitsma {Universi tei t van 

Amsterdam).. Het onderzoek wat sindsdien verricht is staat in dit proefschrift. 

Tijdenss deze periode heeft zij ook gewerkt als arts op de diabetespolikliniek in 

hetSlotervaartziekenhuis. . 

Inn oktober 2004 is zij begonnen met de opleiding tot internist in het Rode Kruis 

Ziekenhuiss in Beverwijk en na een jaar zal zij de opleiding vervolgen in het 

Slotervaartziekenhuiss en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. 

I99 9 




