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Curriculum vitae 

De auteur van dit proefschrift werd geboren op 20 oktober 1970 te Utrecht. In 1987 legde hij 

het staatsexamen MAVO af. Na een korte en niet zo geslaagde uitstap naar de MTS werd 

vervolgens in 1990 het HAVO diploma behaald. Twee jaar later werd ook het VWO diploma 

behaald. In datzelfde jaar werd de studie biologie aangevangen. De idee was om na het 

behalen van de propedeuse door te gaan in de biochemie. Zover is het echter nooit gekomen 

omdat de biologie in dat jaar gebiologeerd had en biochemie werd celbiologie en moleculaire 

biologie. In februari 1997 werd de bul behaald. Nog onzeker over wat het vervolg moest 

worden, kwam de auteur terecht bij een koeriersbedrijf alwaar hij bijna een jaar is blijven 

hangen als "algemeen regelneef'. Hoewel dat heel goed beviel, is inmiddels wel duidelijk 

geworden dat onderzoek toch iets is dat trekt. Een promotieplaats bij de afdeling Celbiologie 

& Histologie onder begeleiding van Prof. Dr. Van Noorden en Dr. Frederiks is dan ook een 

goede keuze gebleken. In januari 1999 werd gestart met het onderzoek dat werd afgerond in 

oktober 2003. December 2003 is hij begonnen als postdoc bij de afdeling Neurogenetica 

binnen het AMC waar hij zich in de wondere wereld van siRNA and oligonucleotiden heeft 

gestort. 
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