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Werner Ivo Hagens is geboren op 3 april 1978 te Apeldoorn. Hij behaalde in 1996
zijn eindexamen VWO aan het Almere College te Kampen. In datzelfde jaar
verhuisde hij naar Groningen alwaar hij Biologie ging studeren aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

In 2001 behaalde hij het docteraalexamen Biologie, met als specialisatie Moleculaire
Biologie. Tijdens de doctoraalfase heeft hij 2 stages gelopen. De eerste stage werd
gelopen bij de vakgroep eukaryote genetica (Rijksuniversiteit Groningen), onder
begeleiding van Jan Jacob Schuringa. Het doel van deze stage was om te
onderzoeken of de tyrosine kinase RET zijn signalen naar de celkern kon versturen
via STAT3. De tweede stage werd gelopen in Cork, Ierland, waar hij voor 6 maanden
verbonden was aan de National Food Biotechnology Centre, University College Cork,
onder begeleiding van dr. Douwe van Sinderen en dr. Jan Schirawski. Hier werd
onderzoek gedaan naar de moleculaire karakterisering van de cadmium resistentie in
Streptocuccus Thermophilus.

Na de studie Biologie begon hij in januari 2002 als assistent in opleiding bij de
vakgroep Farmacokinetiek en Drug Delivery, Rijksuniversiteit Groningen. Zijn
promotoren tijdens dit onderzoek waren prof. dr. Klaas Poelstra en prof. dr. Dick
Meijer en copromotor dr. Leonie Beljaars. Tijdens het onderzoek werd ook enkele
weken gewerkt in het laboratorium van dr. Sophie Lotersztajn in Parijs. Het boekje
wat u nu in uw handen hebt is het resultaat van dit promotieonderzoek.

Thans is hij werkzaam als onderzoeker op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) te Bilthoven, bij de sectie Stoffen en Integrale Risicoschatting (SIR) en
woont hij in Utrecht.




