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180

ABOUT THE AUTHOR
Veerle van den Bogaard was born on December 13th 1988 in Bergen op Zoom, 
the Netherlands. After graduating from high school in 2007, she left her parental 
house in Roosendaal to study Biomedical Sciences for a year before attending 
medical school at the VU Medical Center in Amsterdam. In 2011 Veerle began her 
clinical internships at various hospitals. After graduating in 2014 she worked as 
a resident at the department of Cardiology in Zwolle before obtaining a position 
as a PhD student at the department of Radiation Oncology at the University 
Medical Center Groningen, under supervision of Prof. dr. Hans Langendijk, Dr. 
Anne Crijns, and Dr. John Maduro. In the first part of her thesis, she investigated 
the relationships between a variety of candidate predictors and the risk of radiation-
induced cardiac toxicity. In the second part of her thesis she focused on gaining 
more knowledge on the underlying mechanisms of radiation-induced cardiac 
damage. Currently, Veerle is working as a resident in training at the department 
of Radiation Oncology at the Amsterdam University Medical Center. Outside 
work she lives together with her husband, Joris Bisschop, in Bussum.


	Appendices



