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CURRICULUMM VITAE
Wilsonn Chee Jen Chung werd geboren op 16 juli 1972 te Paramaribo, Suriname. In 1991
behaaldee hij het VWO diploma aan het Amsterdams Lyceum te Amsterdam, waarna hij in
hetzelfdee jaar aan de studie Medische Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam begon.
Tijdenss zijn specialisatie fase werd de eerste onderzoeksstage aan het Nederlands Instituut
voorr Hersenonderzoek te Amsterdam uitgevoerd. Onder begeleiding van prof. dr. D.F.
Swaabb en dr. P.J. Lucassen werd er aan de rol van apoptose tijdens de Ziekte van
Alzheimer'ss gewerkt. De tweede onderzoeksstage werd aan de Department of Psychology,
Universityy of Massachusetts te Amherst, USA uitgevoerd. Hier werd onder begeleiding van
prof.. dr. GJ. De Vries en prof. dr. D.F. Swaab onderzocht of oestrogeen antagonisten effect
hebbenn op de hersenen. Het doctoral diploma Medische Biologie werd op 21 augustus 1996
behaald.. Met behulp van het Ter Meulen Fonds van het Koninklijke Nederlandse Academie
voorr de Wetenschappen begon hij op 1 februari 1997 in de Department of Psychology,
Universityy of Massachusetts aan zijn promotieonderzoek:"Sexual Differentiation and
Apoptosis"" gedurende een periode van twee jaar om vervolgens het onderzoek te
continuerenn bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek met als promotores prof. dr.
D.F.. Swaab and prof. dr. GJ. De Vries. Vanaf 2002 zal hij werkzaam zijn als postdoctoraal
onderzoekerr in het laboratorium van prof. dr. R. J. Handa aan de Colorado State University
tee Ft. Collins, USA.
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