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Curriculum vitae

Curriculum vitae

De auteur van dit proefschrift, Felix Poppelaars, werd geboren op 15 september 1988 te Amsterdam. In 

juni 2007 behaalde hij het VWO-diploma (cum laude) aan het Berlage Lyceum college te Amsterdam, 

na in juni 2005 het HAVO-diploma te hebben behaald. Aansluitend hierop startte hij in september 2007 

met de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze opleiding, in 2010, deed 

hij wetenschappelijk onderzoek in het laboratorium Experimentele Nefrologie onder leiding van Dr. 

Marc Seelen. Hierdoor ontstond zijn belangstelling voor immunologisch onderzoek. In augustus 2010 

behaalde hij zijn bachelor geneeskunde tezamen met het honourscertificaat van de Junior Scientific 

Masterclass. Vervolgens besloot hij zijn studie voor één jaar te onderbreken om een wereldreis te 

maken, o.a. naar Australië en zuidoost Azië. In 2011 vervolgde hij de opleiding Geneeskunde en begon 

hij daarnaast een MD/PhD traject onder leiding van dr. M. Seelen, dr. J. Damman, Prof. dr. W.J. van 

Son en Prof. dr. H.G. Leuvenink. Na het doorlopen van zijn co-schappen in de Isala Klinieken te Zwolle 

en het Universitair Medisch Centrum Groningen te Groningen, werd hij in september 2017 bevorderd 

tot arts (cum laude). Sinds 1 november 2017 is hij werkzaam als ANIOS (arts niet in opleiding tot 

specialist) in het Martini Ziekenhuis te Groningen op de afdeling Gynaecologie en Obstetrie.
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