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CURRICULUM VITAE 

 

Taeke Henderikus (Theo) van Dijk werd op 2 juli 1957 in Uithuizen geboren. Het 

Atheneumdiploma werd behaald op 16 juni 1977 aan de Rijksscholengemeenschap te 

Warffum waarna de militaire dienstplicht werd vervuld in de periode september 1977 

tot en met oktober 1978. De studie werd daarna voortgezet met het Hoger 

Natuurwetenschappelijk Onderwijs aan de Dagschool voor Laboratorium Personeel te 

Groningen. Het afstudeeronderzoek werd uitgevoerd in de apotheek van het 

Academisch Ziekenhuis in Groningen onder leiding van dr. D.R.A. Uges en betrof 

“Polarografie in de Klininisch Toxicologische en in de Klinisch Farmacologische 

Analyse. Het HNWO diploma werd op 9 juli 1982 behaald. 

 Direct aansluitend begon Theo als analist bij de vakgroep Nucleaire Geneeskunde 

met een onderzoek naar de synthese en het gebruik van radiofarmaceutica in 

proefdieren onder leiding van dr. J.M. Bolster en dr. W. Vaalburg wat resulteerde in 

een viertal peer-reviewed artikelen. In 1984 werd de overstap gemaakt naar de 

vakgroep Kindergeneeskunde waar hij als analist werd aangesteld bij de werkgroep 

Metabole Ziekten onder leiding van dr. R. Berger (later dr. D-J. Reijngoud). Hoewel 

de werkzaamheden zich voornamelijk concentreerden op de screening en diagnostiek 

van aangeboren metabole ziekten werden tussen 1984 en 1997 ook een viertal peer-

reviewed artikelen gepubliceerd. Vanaf 1997 tot heden concentreerden de 

werkzaamheden zich op het ontwikkelen en uitvoeren van studies met behulp van 

stabiele isotopen in kleine proefdieren onder leiding van dr. D-J. Reijngoud en Prof. 

Dr. F. Kuipers (later ook Prof. Dr. A.K. Groen). Gedurende deze periode werden meer 

dan twintig peer-reviewed artikelen gepubliceerd. Dit werk zal in de toekomst worden 

gecontinueerd met de nadruk op toepassingen binnen de system biology. 

 

 

 




