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Anja van Lent werd geboren op 20 januari 1977 te Harderwijk. Na het behalen van het 
International Baccalaureate diploma in 1995 aan Southbank International School te Londen, 
Groot-Brittannië, verhuisde ze naar België om te beginnen aan haar studie Geneeskunde aan 
het Universitair Centrum Antwerpen. Na het volbrengen van het propedeuse jaar volgde 
inloting voor de opleiding Geneeskunde in Nederland en de overstap naar de Universiteit 
van Amsterdam voor de gehele Geneeskunde opleiding. Haar wetenschappelijke stage 
begon met een onderzoeksjaar in de Infectieziekten groep van professor Speelman in het 
Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam. Ze evalueerde de vereiste duur van 
antibiotica therapie na ERCP behandeling van acute cholangitis onder leiding van dr. Jan 
Prins en onderzocht de effecten van verschillende oppervlakte moleculen van mycobacterie 
stammen, waaronder mycobacterium tuberculosis, onder leiding van dr. Annelies Verbon. 
De stage zette zich voort in de VS, alwaar zij acht maanden verbleef  in het lab van professor 
Douglas Golenbock aan Boston University, department of  Infectious Diseases, en doorging 
met tuberculose onderzoek. In 2004 behaalde Anja haar arts-examen na een tropenco-schap 
in het St Theresa’s Missionary Hospital te Ibenga, Zambia. Van 2004 tot 2009 werkte zij 
als arts-onderzoeker in de groep van professor Hergen Spits op de afdeling Celbiologie 
en Histologie aan het AMC. De resultaten van dit onderzoek worden beschreven in 
dit proefschrift. Vanaf  1 oktober 2009 begint zij haar opleiding tot Maag-, Darm-, en 
Leverziekten arts in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.




