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Hjalmar Bouma werd op 31 mei 1986 geboren in Emmen, alwaar hij later aan het Esdal 

College zijn VWO-diploma met het profiel Natuur & Gezondheid aangevuld met Management 
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hem verder onderzoek te doen in de vorm van een MD/PhD-traject. Onder leiding van prof. 

Rob Henning (afd. Klinische Farmacologie, RuG/UMCG), prof. Frans Kroese (afd. 

Reumatologie & Klinische Immunologie, UMCG) en dr. Arjen Strijkstra (afd. Chronobiologie, 

RuG) heeft hij onderzoek gedaan naar de potentiële klinische (immunologische) 

toepassingen van winterslaap. Naast vele samenwerksverbanden binnen UMCG en RuG, 

heeft hij delen van het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Institut für 

Physiologie und Pathophysiologie, Heidelberg University (Duitsland); Vth Medizinische 

Klinik/Nephrologie, Medizinische Facultät Mannheim, Heidelberg University (Duitsland); 

Lymphocyte Biology Lab, National Institutes of Health, Bethesda/Washington (Verenigde 

Staten); School of Veterinary Medicine, University of Wisconsin, Madison (Verenigde Staten) 

en het Rowett Institute of Nutrition and Health, University of Aberdeen, Schotland (Verenigd 

Koninkrijk). Zijn artikel in the Proceedings of the National Academy of Sciences (2011) werd 

bekroond met zowel de Ritsema van Eck prijs als de Max Gruber prijs. Tijdens zijn onderzoek 

heeft hij verschillende soorten onderwijs verzorgd, waaronder de begeleiding van vele 

studenten in het laboratorium. Daarnaast is hij één van de eerste deelnemers van het 

studentencohort in opleiding voor de basiskwalificatie onderwijs (BKO). Zijn coschappen 

liep hij onder meer in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, het UMCG, het Scheper 

Ziekenhuis in Emmen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Naast zijn onderzoek en 

opleiding is hij met name actief geweest als voorzitter van en sportduikinstructeur bij de 

Groninger Biologen Duikverening Calamari, voorzitter van de Noord-Nederlandse 

Duikfederatie en heeft hij onder meer het symposium “Hibernation in the Clinic” en een duik-

medisch symposium georganiseerd. Na het afronden van dit proefschrift zal hij tevens 

erkend worden als farmacoloog en immunoloog. Naar verwachting zal hij in januari 2013 de 

masterbul geneeskunde in ontvangst kunnen nemen zodat hij daarna niet alleen het beroep 

van wetenschapper, maar ook van arts zal mogen uitoefenen. Per april 2013 zal hij starten 

met de opleiding tot reumatoloog-immunoloog in combinatie met wetenschappelijk 

onderzoek. 
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