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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

In vivo signal transduction: mitogen activated protein kinases in inflammation

van den Blink, B.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
van den Blink, B. (2002). In vivo signal transduction: mitogen activated protein kinases in
inflammation. [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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/in-vivo-signal-transduction-mitogen-activated-protein-kinases-in-inflammation(bc3784bb-1bba-472f-8385-dbbb798ab422).html


Curriculumm vitae 

Berntt van den Blink werd geboren op 30 juni 1972 te Utrecht. Hij volgde zijn middelbare 

schooll  op het Ichthus college te Enschede. Tijdens de middelbare school werkte hij als ECG-

laborantt in het Medisch Spectrum Twente. Het gymnasium-P diploma behaalde hij in 1990 en 

inn datzelfde jaar ving hij aan met de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 

Tijdenss zijn studie werd de eerste ervaring opgedaan met wetenschappelijk onderzoek bij de 

afdelingg Infectieziekten, Tropische geneeskunde en AIDS van het Academisch Medisch 

Centrumm te Amsterdam onder leiding van dr F. Snijders. In 1996 werd het doctoraal examen 

behaaldd en in de hier opvolgende wachttijd voor de co-schappen deed hij een half jaar 

onderzoekk in het Lombardi Cancer Center, Georgetown University, in Washington D.C. 

Tijdenss de co-schappen werd de basis gelegd voor dit proefschrift in het Laboratorium voor 

Experimentelee Inwendige Geneeskunde in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. 

Naa het behalen van het artsexamen in januari 1999, werd op deze afdeling aangevangen met 

hett promotieonderzoek onder leiding van dr M.P. Peppelenbosch, dr T van der Poll en prof. dr 

S.J.HH van Deventer. 

Berntt van den Blink is medeoprichter van de Vereniging voor Arts-Onderzoekers en 

medeorganisatorr van haar le symposium:' Ja dokter, nee doctor, de arts als wetenschapper 

onderzocht'.. Oktober 2002 start hij met de vooropleiding Interne Geneeskunde in het Onze 

Lievee Vrouwen Gasthuis te Amsterdam (opleider: dr P.H.J. Frissen) in het kader van de 

opleidingg tot longarts in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (opleider: prof. dr 

H.M.. Jansen). Hij is getrouwd met Irene Bekius en samen hebben zij een dochter Liselotte. 
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