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O P L E I D I N G 
 

Specialisatiejaar (Vrije Universiteit Brussel, VUB)             2013–2014 
 - verdieping in de eiwitchemie, structurele biologie en voedingsleer 
 - praktijkervaring in de eiwitchemie, biofysica en vleestechnologie 
 
Master of Science in de Biochemie & Biotechnologie: moleculaire en cellulaire     2011–2013 
genbiotechnologie met onderscheiding (Universiteit Antwerpen) 
Bachelor of Science in de Biochemie & Biotechnologie met onderscheiding      2008–2011 
(Universiteit Antwerpen) 
 - uitgebreide kennis van (bio)chemie, celbiologie, microbiologie, moleculaire genetica, 
   state-of-the-art ‘omics’ technologieën, bio-informatica en proefdierkunde 
 - praktijkervaring in de eiwittechnologie, proteoomanalyse, moleculaire biologie en proefdierkunde 
 
Middelbare opleiding: Wetenschappen-Wiskunde (Sint-Norbertusinstituut, Duffel)     2002–2008 
 
Getuigschriften 
 Getuigschrift ‘proefleider categorie C’ – FELASA (Universiteit Antwerpen)        2013 

 
E R V A R I N G 
 

Masterthesis aan de Universiteit van Dundee (Schotland, VK) via Erasmus      11.2012–06.2013 
“Optimizing transfection conditions for the identification of SENP1 substrates”            
Onderzoeksgroep: Centre for Gene Regulation and Expression 
  - uitvoeren van verschillende laboratoriumtechnieken zoals SDS-PAGE, western blot en transfectie 
 - strategisch plannen van experimenten (in samenspraak met begeleider) 
 - selecteren, synthetiseren en beoordelen van relevante informatie uit de wetenschappelijke literatuur  
 - analyseren, kritisch evalueren, presenteren en mondeling verdedigen van de gevonden resultaten  
 - schriftelijk rapporteren volgens de geldende wetenschappelijke en academische standaarden 
 
Bachelorthesis aan de Universiteit Antwerpen                         04.2011 
“In vitro modelontwikkeling van bacteriële en fungale biofilms” 
Onderzoeksgroep: Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie and Hygiëne (LMPH) 
  - uitvoeren van elementaire microbiologische laboratoriumtechnieken  
 - interpreteren en schriftelijk rapporteren van de gevonden resultaten 
 
Overige ervaring 
      • Erasmus ervaring in Schotland                 2012–2013 
      • Studentenvertegenwoordiger Onderwijscomité Biochemie & Biotechnologie            2009–2011 
      • Leider bij de jeugdbeweging KSJ (Katholieke Studerende Jeugd) Kontich      1997–2012 
      • Animatorcursus BKV (BasisKaderVorming)               03.2007 
      • Animator bij ‘Speelpleinen’ te Kontich               08.2013 
      • Studentenjobs              2007, 2008, 2010 
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C O M P E T E N T I E S 
 

Laboratoriumvaardigheden 
      • Eiwittechnologie: chromatografie, SDS-PAGE, western blot, eiwitkristallografie, spectrofotometrie 
      • Immunologie: ELISA, immunofluorescentie 
      • Moleculaire biologie: PCR, agarose gelelektroforese, DNA klonering, transformatie, transfectie 
      • Werken met bacteriën en eukaryote cellen: cultivatie, microscopie 
 
PC kennis 
       • MS Office toepassingen (Word, Excel, PowerPoint), SPSS 
       • Internet, Windows, internationale databanken (UniProt, NCBI en PubMed) 
 
Talen 
      • tweetalig Nederlands-Frans 
      • Engels (zeer goed in woord en geschrift) 
       • Duits (basiskennis in woord en geschrift) 
 
Persoonlijke eigenschappen: analytisch, resultaatgericht, zelfstandig, leergierig, behulpzaam, sociaal  

 
V A R I A 
 

Hobby’s en interesses: citytrips en kampeervakanties, koken, muziek, badminton club 
 

Rijbewijs categorie B (eigen wagen) 
 

Onmiddellijk beschikbaar 


