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CHAPTER 0CURRICULUM VITAE

Guido Jacobus Etienne Johannes Hooiveld werd geboren op 4 november 1971 te
Nijmegen en groeide op in Sambeek (NB). Na het behalen van het VWO-diploma op het
Elzendaal College in Boxmeer in 1990 begon hij aansluitend met zijn studie Moleculaire
Wetenschappen aan de Landbouwbouwuniversiteit Wageningen. Zijn afstudeer-
onderzoeken verrichtte hij achtereenvolgens bij de vakgroep Biochemie van de
Landbouwuniversiteit onder leiding van mw. prof. Dr ir IMCM Rietjens (onderwerp: de
biotransformatie van gehalogeneerde nitrobenzenen) gedurende 6 maanden; de vakgroep
Fysiologie van Mens en Dier van de Landbouwuniversiteit onder leiding van prof. Dr D
van der Heide en mw. Dr JP van der Elst (onderwerp: de expressie van glucose transport-
eiwitten tijdens diabetes) gedurende 9 maanden; en op de afdeling Farmacologie en
Toxicologie van de Universiteit van Texas in Austin, TX, USA, onder leiding van Dr TJ
Monks (onderwerp: mechanismen van toxiciteit van doxorubicine) gedurende 4 maanden.
In november 1995 behaalde hij het doctoraal diploma. Op dat moment trad hij als
onderzoeker in opleiding in dienst bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) (projectnummer 902-23-207) en werd hij gedetacheerd aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek vond plaats onder leiding van prof. Dr DKF
Meijer (afd. Farmacokinetiek & Drug Delivery) en Dr M Müller (afd. Maag-, Darm- en
Leverziekten). De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in dit proefschrift. Vanaf
1 september 2000 is hij als post-doc onderzoeker werkzaam bij prof. Dr F Kuipers (afd.
Kindergeneeskunde, RuG) op een door de Maag, Lever, Darmstichting gefinancierd
project om onderzoek te verrichten naar de moleculaire mechanismen die betrokken zijn
bij de regulatie van de Mdr2 genexpressie.


