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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Immunoglobulin gene alterations in normal and neoplastic B cells

van Maldegem, F.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Maldegem, F. (2009). Immunoglobulin gene alterations in normal and neoplastic B cells.
[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:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/immunoglobulin-gene-alterations-in-normal-and-neoplastic-b-cells(5a18abe7-f480-4129-af6f-d3ecf24e8fb3).html


Curriculum Vitae 

Febe van Maldegem is geboren op 14 januari 1980, te Goes en groeide op in Kortgene.
In 1997 behaalde zij haar VWO diploma aan Het Goese Lyceum, waarna zij Medische
Biologie ging studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie was zij een
jaar actief als secretaris van CONGO, de studievereniging van de faculteit Biologie. Haar
eerste onderzoeksstage liep zijn op de afdeling Celbiologie en Histologie van professor
Van Noorden aan het AMC, onder de begeleiding van Olaf Mook en Wilma Frederiks.
Tijdens deze periode werkte zij mee aan het onderzoek naar de rol van matrix
metalloproteinases in metastasering van coloncarcinoma. In haar tweede onderzoeksstage
bestudeerde zij de expressiepatronen van Dlk-1 in neuroblastoma, onder begeleiding van
Vera van Limpt, in de groep van professor Versteeg aan de afdeling Antropogenetica van
het AMC. In 2003 behaalde Febe haar doctoraal diploma, waarna zij in maart 2004 haar
promotieonderzoek startte aan de afdeling Pathologie van het AMC, onder begeleiding
van professor Van Noesel. Onderwerpen van onderzoek waren B cel non-Hodgkin
lymfomen en de rol van de B cel receptor en de kiemcentrum-reactie in het ontstaan en
de progressie van deze ziekten. Hiernaast bestudeerde zij de moleculaire eigenschappen
van Activation-induced cytidine deaminase (AID), het enzym dat verantwoordelijk is
voor de DNA-modificaties gedurende de kiemcentrum-reactie. Dit proefschrift is een
wetenschappelijk verslag van dit promotieonderzoek, wat verdedigd zal worden op 19
november 2009. In juli 2009 begon zij een post-doctoraal onderzoek in de groep van
professor Neuberger aan het MRC Laboratory of Molecular Biology, te Cambridge (UK),
met behulp van een Rubicon fellowship van de Nederlandse organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

188




