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cv v 
Saskiaa Helena Hubertina Ferdinanda Schoenmakers werd geboren op 17 maart 
19744 in Heerlen. Haar jeugd bracht zij grotendeels door in Landgraaf. Het 
gymnasiumdiplomaa behaalde zij in 1992 aan het Bernardinuscollege in Heerlen. 
Inn datzelfde jaar begon zij haar studie scheikunde aan de Faculteit der Exacte 
wetenschappenn van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar hoofdvakstage liep 
zijj bij de werkgroep "Computational Medicinal Chemistry" van de vakgroep 
Farmacochemie.. Tijdens deze stage ontwikkelde zij onder supervisie van Dr. 
P.HJ.. Nederkoorn een 3D-antagonist model voor de Cyst LTrreceptor. 
Vervolgenss liep zij onder supervisie van Dr. W. Kuipers een extra-curriculaire 
stagee bij de "Computer Assisted Molecular Design" groep van Solvay Duphar in 
Weesp.. Als bijvakstage deed zij onder supervisie van Dr. H.P. Voss bij de 
vakgroepp Moleculaire Farmacologie onderzoek naar farmacologische modificatie 
vann leukocyte rolling. Daartoe maakte zij gebruik van intravitaal microscopie in 
muizenoren.. Na het behalen van het doctoraalexamen Farmacochemie begon zij 
inn 1999 als assistent in opleiding bij het Laboratorium voor Experimentele 
Inwendigee Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam 
onderr supervisie van Prof.dr. P.H. Reitsma en Dr. CA. Spek. Het onderzoek dat 
werdd uitgevoerd is beschreven in dit proefschrift en had als doel bloedstolling-
geinduceerdee ontstekingsprocessen nader te bestuderen. Aan het eind van deze 
periodee bracht zij een halfjaar door in het Center for Hemostasis, Thrombosis and 
Vascularr Biology, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical 
School,, Boston, USA, waar zij onder supervisie van Prof.dr. B.C. Furie en 
Prof.dr.. B. Furie met behulp van intravitaal miscropie in een muismodel 
onderzoekk deed naar in vivo imaging van arteriole trombose. 
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