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Curriculum Vitae
Paul van Midwoud werd op 18 juli 1983 geboren te Hoogeveen. Na het behalen van

zijn HAVO-diploma aan het OSG De Groenedriehoek te Hoogeveen in 2000 begon

hij in hetzelde jaar zijn HLO-opleiding chemie aan de Hogeschool Drenthe te Emmen.

Zijn afstudeerproject “Toepasbaarheid van sorbent sampling in proteomics” heeft hij

voltooid in 2004 bij Spark Holland BV. Vervolgens is hij in 2004 de  masteropleiding

Analytical Chemistry begonnen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn  master

titel werd met cum laude behaald in 2006 met als titel van het afstudeer onderzoek

“Improvement of repeatabiltiy and recovery in peptide analysis”.  Vervolgens is Paul

zijn promotieonderzoek begonnen aan de Rijksuniversiteit  Groningen. Het  promotie-

onderzoek werd uitgevoerd als een samenwerkingsproject bij de vakgroep

 Farmacokinetiek,  Toxicologie & Targeting als bij Farmaceutische Analyse. Het

 project is uitgevoerd onder begeleiding van prof. dr. G.M.M. Groothuis en prof. dr.

E.M.J. Verpoorte. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nieuw in vitro
systeem waarin verschillende types orgaanweefsel geïncubeerd kunnen worden in

een geminiaturiseerd systeem met een continue aan- en afvoer van voedingsstoffen.

Voor de ontwikkeling van het systeem is gebruik gemaakt van  microfluïdische

 technieken zoals beschreven in dit proefschrift.




