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CURRICULUMM VITAE 

Miriamm Loots werd geboren op 28 mei 1967 te Oisterwijk. In 1986 behaalde zij 
hett VWO diploma aan het Mil l Hill college te Goirle. In datzelfde jaar werd zij 
ingeloott voor de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na haar 
propedeusee vertrok zij voor een wetenschappelijk stage naar een regenwoud 
dispensariumm te Yalosemba in Zaïre, Afrika. Op deze katholieke missiepost in 
handenn van de zusters van het Heilige Hart van Maria onderzocht zij of er 
verschillenn waren in geboortegewichten van de nakomelingen van de 
voornamelijkk maniok etende Mbuza's en vis etende Ngwaka's (Afrikaanse 
stammen).. Dit project werd begeleid door prof. Haspels van de afdeling 
Gynaecologiee en Verloskunde van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht en het 
Tropeninstituutt te Amsterdam. Een jaar later reisde ze voor een vrijwillig e 
onderzoeksstagee van 6 maanden naar San Francisco om te gaan werken op de 
afdelingg Gynaecologie en Verloskunde van het Santa Clara Valley Medical 
Center,, een ziekenhuis geaffilicerd met de Stanford University. Nadat in 1990 
hett doctoraal examen Geneeskunde werd voltooid vertrok ze opnieuw voor 5 
maandenn naar Los Angeles om aan onderzoeksprojecten deel te nemen op de 
Departmentt of Preventive Medicine, University of Southern California. Zij 
volgdee haar co-schappen Interne Geneeskunde in Duitsland (Klinikum, 
Aachen),, Neurologie in Frankrijk (Centre Gui de Chauliac, Montpellier) en 
Kindergeneeskundee in België (Algemeen Kinderziekenhuis Antwerpen). Na het 
behalenn van het artsexamen in 1993 besloot ze klinische ervaring op te doen op 
dee Intensive Care afdeling in het de Wever Ziekenhuis te Heerlen. Na een half 
jaarr startte ze met een baan als assistent Gynaecologie in het Elizabeth 
Ziekenhuiss te Tilburg in de opleidingscluster van de universiteit van Utrecht. 
Aangezienn haar onderzoeksinteresse hier niet voldoende aan bod kwam besloot 
zee te kiezen voor de Dermatologie waarop haar oog in de co-schappen periode 
gevallenn was. Allereerst deed ze werkervaring op in het Medisch Centrum 
Alkmaarr voor een periode van 6 maanden waarna ze solliciteerde op een 
onderzoeksbaann bij de afdeling Dermatologie in het AMC (directe begeleiders: 
J.R.. Mekkes, E. Middelkoop). Hier startte ze in 1995 het onderzoek naar de 
vertraagdee wondgenezing die optreedt bij patiënten met diabetes mellitus, 
hetgeenn uiteindelijk tot dit proefschrift leidde. In 1997 werd een NWO subsidie 
verworvenn en begon ze met de combinatie van onderzoek en opleiding tot 
dermatoloog,, de zogenaamde AGIKO constructie (assistent geneeskunde in 
opleidingg tot klinisch onderzoeker). Op 1 april 2003 hoopt ze de opleiding tot 
dermatoloogg te voltooien. 
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DANKWOORD D 

Ditt proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de hulp en inzet van een 
groott aantal mensen. In het bijzonder wil ik de volgende mensen bedanken. 

Mij nn promotor professor Bos wil ik bedanken voor zijn begeleidende, 
structurerendee rol in het verloop van dit proefschrift. Ook wil ik hem bedanken 
voorr het in mij gestelde vertrouwen om de uitdagende combinatie van 
onderzoekk en kliniek, de zogenaamde AGIKO constructie, tot een goed einde te 
brengen. . 

Mij nn copromotor Jan Mekkes, jouw wetenschappelijke kwaliteiten op het 
gebiedd van de wondgenezing opende vele deuren voor mijn onderzoek die 
anderss wellicht gesloten waren gebleven. Jan, als co-promotor had ik me geen 
beteree kunnen wensen. Jouw inzet en loyaliteit zijn groots. Het declareren bij 
jouu van gemaakte kosten voor het onderzoek leidde wel eens tot onverwachte 
reactiess van jouw kant. Mijn rekeningafschriften werden intensief bestudeerd en 
jouww commentaar was dan, wat geef ji j een hoop geld uit aan de kapper! 
Mijnn copromotor Esther Middelkoop, bedankt voor alle energie en aandacht die 
nodigg waren om mij in het zadel te helpen van de preklinische wereld. Ik heb 
bewonderingg voor je doortastendheid, loyaliteit en visie. En, langlaufen in 
Noorwegenn is inderdaad heel leuk. 
Ikk hoop van harte dat na het voltooien van dit proefschrift mijn samenwerking 
mett jou en Jan Mekkes zal blijven voortbestaan. 

Dankk aan de onbekende die in het laboratorium het vriesvat met mijn met grote 
moeitee verworven cellijnen per ongeluk open liet staan. Hierdoor was echt al 
hett leven uit deze al niet zo enthousiaste cellen verdwenen. Dat was het laatste 
zetjee dat ik en de cellen nodig hadden. 

EvertEvert Lamme, René van Leeuwen, mijn ex-collega's uit de onderzoeksgroep 
wondgenezingg die sinds enige tijd uitgevlogen zijn, dank voor julli e hulp en 
geduldd bij het kweken van fibroblasten en het verrichten van immunohisto-
chemischee kleuringen. Mijn geïnfecteerde celkweken in de stoof zorgden nogal 
eenss voor enige commotie. Bedankt voor julli e inzet, ik kon altijd een beroep op 
julli ee doen. Ik denk met plezier terug aan onze congresbezoeken. 

SusanSusan Kenter, Fung Li Au en Mieke van Galen, bedankt voor julli e inzet als 
analistenn om o.a. de groeifactor experimenten tot een goed einde te brengen. 
Hett was een moordklus! Het feit dat julli e er alle drie na elkaar aan gewerkt 
hebbenn en vervolgens ook alle drie daarna weg wilden zegt wel iets over de 
omvangg van de experimenten, of over mij... 
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Medewerkerss van het Neurozintuigen Laboratorium (voormalig K2 en M2); 
bedanktt voor julli e behulpzaamheid, gezelligheid en de plezierige samen-
werking.. Als mensen mij belde in het laboratorium werd er altijd aan de andere 
kantt van de lijn gedacht dat ik me in de plaatselijke stamkroeg bevond. Het 
geroezemoes,, het radioprogramma 'Arbeidsvitaminen', en het geluid van langs 
suizendee dartpijlen waren duidelijk op de achtergrond te horen. 
Dankk aan Chris van der Loos van het laboratorium Cardiovasculaire Pathologie 
enn Bert Tigges van Pathologie, voor julli e hulp bij de immunohistochemische 
kleuringen.. Dank aan het personeel van de afdeling Hyperbare Geneeskunde 
voorr het uitlenen van de TcPO:-meters. 

Mij nn collegae arts-assistenten wil ik bedanken voor hun bereidheid om mij te 
ontzienn zodat ik mijn proefschrift kon afronden. Jimmy Zeegelaar, je bijdrage 
aann de projectaanvraag bij het Diabetes Fonds heeft er destijds voor gezorgd dat 
ikk aangesteld kon worden. Bedankt hiervoor. 

All ee medewerkers van afdeling G5-Noord; dank voor julli e hulp. gastvrijheid, 
gezelligheidd en de nodige hapjes en drankjes (Herman!). Alle medewerkers van 
dee polikliniek dermatologie; bedankt voor julli e hulp en adviezen en voor de 
bereidheidd mij te ontzien zodat ik door kon werken aan dit proefschrift. In de 
toekomstt hoeven julli e me niet meer achter de computer weg te sleuren. 

Amberr en Phyllis, bedankt dat julli e mijn paranimfen wilde zijn. Phyllis, jouw 
niett aflatende energie en doorzettingsvermogen hebben mij regelmatig 
geïnspireerd.. Veel succes met de laatste loodjes die niet meer zo zwaar wegen. 
Amber,, het samen bezoeken van locaties voor het promoticfcest zal ik niet snel 
vergeten.. Ik weet wei waar ji j jouw feest ooit gaat geven! Ik wens je veel succes 
mett het onderzoek en bedankt vooral je inspanningen! 

Lievee mamma en papa, julli e hebben ervoor gezorgd dat ik onbekommerd kon 
gaann studeren en hebben mij altijd onvoorwaardelijk gesteund bij elke nieuwe 
uitdagingg op mijn pad. Jullie oprechte belangstelling en begrip hebben een 
belangrijkee rol gespeeld bij het tot stand komen van dit proefschrift. Dit 
proefschriftt is daarom opgedragen aan jullie. Bedankt voor alles! 

Lievee Pieter, bedankt voor jouw niet aflatende steun en vertrouwen in mij. 
Zonderr jou was dit proefschrift nog niet voltooid geweest. Je bezorgde me veel 
afleidingg en vrolijkheid en je bent van onschatbare waarde voor mij. Ik hoop dat 
wee nog lang van elkaar kunnen genieten. 
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