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Curriculum vitae
Thijs van de Laar werd geboren op 26 juni 1977 in Gemert. In juni 1995 behaalde hij zijn
VWO diploma aan het Macropedius College te Gemert. Nog in diezelfde maand verhuisde
hij naar Amsterdam om ‘Milieuwetenschappen scheikunde’ te gaan studeren aan de Vrije
Universiteit. Al tijdens het eerste jaar raakte Thijs geïnteresseerd in de wisselwerking tussen
milieu/leefomgeving en (volks)gezondheid. Mede daardoor besloot hij in 1996 een tweede
studie, Farmacochemie, te beginnen aan diezelfde universiteit. Het combineren van beide
vakgebieden stond in zijn studie centraal, wat resulteerde in een onderzoekstage ”Effects of
(pseudo)estrogens on apoptosis – a key role for p53“, een milieubeleidstage waar hij in
opdracht van de Europese Unie een cursus “Hazardous substance management”
organiseerde voor Slowaakse overheden in Bratislava, Slowakije, en uiteindelijk een
afstudeerscriptie met de titel: immunomodulation caused by environmental pollutants,
polycyclic- and polyhalogenated aromatic hydrocarbons as a model. Thijs studeerde in april
2001 cum laude af als farmacochemicus, afstudeerrichting moleculaire toxicologie. Van
januari 2002 tot en met juli 2002 reisde hij door Zuid-Amerika, waarna hij in augustus 2003
cum laude afstudeerde als milieuwetenschapper scheikunde.
In oktober 2003 startte Thijs met zijn promotieonderzoek op het Streeklaboratorium voor de
volksgezondheid van GGD Amsterdam, waarvan dit proefschrift het resultaat is. Tijdens
deze periode heeft hij zijn onderzoeksresultaten op verschillende internationale congressen
gepubliceerd, nam hij deel aan cursussen infectieziekten, fylogenie en biostatistiek, en
begeleidde hij verschillende studenten. Een gedeelte van de kennis en ervaring die hij heeft
opgedaan bij GGD Amsterdam gebruikt hij in zijn werkzaamheden als vrijwilliger bij Schorer.
In juni 2007, vergaarde Thijs aanvullende financiering om zijn onderzoek naar de
moleculaire epidemiologie van het hepatitis C virus voort te zetten. Sinds december 2007 is
hij als postdoc werkzaam op het Streeklaboratorium van GGD Amsterdam.
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