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Curriculum Vitae

Diana de Veld, geboren 10 juni 1975 te Berkel en Rodenrijs

Nadat ik in 1993 mijn vwo-diploma haalde aan het Sint-Laurenscollege te Rotterdam, begon ik in
september van dat jaar met een studie natuurkunde aan de Leidse universiteit. In augustus 1998
studeerde ik af op mijn onderzoek naar de reproduceerbaarheid en stabiliteit van de baroreflex-
sensitiviteit, uitgevoerd bij dr. ir. Cees Swenne van het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC). In datzelfde jaar behaalde ik mijn inhaalpropedeuse filosofie. Na nog een paar maanden
filosofiestudie en aanstellingen als o.a. student-assistent Wiskundige procesbeschrijving voor biologen,
receptioniste en bureauredacteur Exacte vakken bij uitgeverij EPN, begon ik in september 1999 als
promovendus bij (toen nog) het Academisch Ziekenhuis Groningen, afdeling Mondziekten,
Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde onder begeleiding van prof. dr. Jan Roodenburg en
dr. Max Witjes. Het onderzoek was een samenwerkingsproject met de groep Fotodynamische
Therapie van de afdeling Klinische Fysica in de Daniel den Hoedkliniek (Erasmus MC) te
Rotterdam. Mijn begeleiders aldaar waren dr. Willem Star en, toen deze uit dienst trad, dr. ir.
Dick Sterenborg. Het door KWF Kankerbestrijding gefinancierde onderzoek had als doel de
vroegtijdige diagnostiek van (mogelijk) kwaadaardige afwijkingen in de mondholte te verbeteren
met behulp van optische technieken (autofluorescentiespectroscopie). De resultaten van het onder-
zoek staan beschreven in dit proefschrift. Nadat de patiëntenmetingen in december 2002 waren
voltooid, werd het Erasmus MC mijn vaste standplaats, hoewel ik in dienst bleef van het AZG,
tegenwoordig Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In april 2004 verhuisde het
tegenwoordige Centrum voor Optische Diagnostiek en Therapie naar de Westzeedijk te
Rotterdam, dichter bij de centrumlocatie van het Erasmus MC. Sinds augustus 2004 werk ik als
eindredactrice bij HUB Uitgevers te Haarlem en schrijf ik freelance artikelen over medisch-weten-
schappelijke onderwerpen voor Cicero, het nieuwsmagazine van het LUMC.
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