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Curriculum vitae

Curriculum vitae

De auteur van dit proefschrift werd op 26 december 1975 geboren te Meppel. In 1994 werd 
het Atheneum-β diploma behaald aan de RSG te Meppel. Daarna startte zij met de studie 
Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. In het kader van deze studie heeft zij 
wetenschappelijke stages gedaan bij de afdeling Pathologie van het Academisch Medisch 
Centrum (Dr. J. Aten) en de afdeling Allergie van Sanquin (Prof. Dr. R.C. Aalberse). In 1998 
behaalde zij haar doctoraal diploma. In 1999 startte zij met de studie Geneeskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. In 2002 werd, na het behalen van het doctoraal examen, gestart 
met de co-schappen, welke zij in 2004 afrondde met het behalen van het artsexamen. 
In oktober 2004 begon zij met het in dit proefschrift beschreven promotie-onderzoek bij de 
afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het Academisch Medisch Centrum, 
met Prof. Dr. P.P. Tak als promotor. In 2007 ontving zij de Abbott Young Investigator Award 
voor haar onderzoek naar de rol van de nervus vagus in artritis. Naast het verrichten van 
onderzoek participeerde de auteur in deze periode ook in de polikliniek en de diensten 
binnen de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie. Vanaf april 2009 volgt zij de 
opleiding tot internist/reumatoloog in het Academisch Medisch Centrum (opleiders: Prof. 
Dr. P. Speelman en Prof. Dr. P.P. Tak). 




