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CURRICULUM VITAE
Olga Johanna Alberdina Eliza Ophorst werd op 14 mei 1971 geboren te Eindhoven.
Na het eindexamen aan het hoger algemeen voortgezet onderwijs te Eindhoven, begon zij in
1989 een opleiding tot microbiologisch laborante aan de Technisch Lyceum te Eindhoven.
Deze studie werd afgerond met twee microbiologische stages; bij de afdeling klinische
microbiologie, Wilhelmina Kinder Ziekenhuis te Utrecht en bij het Cooperative Central
Laboratory van het mengvoeder bedrijf CeHave te Veghel.
In 1992 is zij begonnen aan een studie Biochemie aan de Hogeschool van Gelderland en
heeft deze studie afgesloten met een stage van 10 maanden bij de vakgroep Biochemie aan
de Universiteit van Nijmegen onder begeleiding van Dr. Peter Willems en Dr. Rolf Smeets.
Vervolgens is zij in 1996 gaan werken bij de afdeling Immunohaematologie en Bloedbank
sectie Tumorimmunologie (Academisch Ziekenhuis leiden) als research analist.
In 1999 is de overstap gemaakt naar Crucell Holland BV. Hier heeft ze drie jaar als research
analist gewerkt alvorens zij begonnen is met haar promotie onderzoek “Evaluation of
adenoviral vectors as vaccine for malaria”. Dit onderzoek werd uitgevoerd op de afdeling
vaccine research te Crucell onder begeleiding van Dr. Menzo Havenga en Prof. Dr. Jaap
Goudsmit. In kader van het onderzoek heeft ze 9 maanden gewerkt bij de afdeling “Medical
and Molecular Parasitology” aan de University van New York in samenwerking met Dr.
Moriya Tsuji.
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