
“Work hard in silence, let success be your noise.”

(Frank Ocean)
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Curriculum Vitae
The author Iris Denise Kilsdonk was born in Zwolle, the Netherlands, on the 14th of April 
1983. Following primary school, she completed bilingual secondary education at the van der 
Capellen Scholengemeenschap, where she received her International Baccalaureate and her 
VWO diploma in 2001. In the meantime, training and competing as a track-and-field athlete,  
developed Iris’ fascination for the performance and non-performance of the human body, 
which is why she chose to study medicine, at the St. Radboud University in Nijmegen. After 
she obtained her medical degree in 2008, she worked as a doctor at the emergency room of 
the Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg (2008-2009). During this period, her interest in 
radiology was born. Subsequently, Iris got the chance to work in Amsterdam in the scientific 
editorial board of the Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde/ Dutch Journal of 
Medicine, where she could express her love 
for (scientific) writing and publishing. In 
2010, she started her PhD project at the 
MS Center of the VU University medical 
center Amsterdam, of which the research 
performed resulted in this PhD thesis. In the 
same clinic, Iris started her residency at the 
radiology department in 2014.

De auteur Iris Denise Kilsdonk werd geboren 
in Zwolle, Nederland, op 14 April 1983. Na 
de lagere school ging zij naar het tweetalig 
middelbaar onderwijs op de van der 
Capellen Scholengemeenschap, waar ze haar 
International Baccalaureate en haar VWO 
diploma behaalde in 2001. In de tussentijd 
raakte Iris als wedstrijdatleet gefascineerd 
door het presteren en niet-presteren van het 
menselijk lichaam, wat dan ook de reden is 
dat ze koos voor een studie geneeskunde, aan 
de St. Radboud Universiteit in Nijmegen. Nadat ze haar artsdiploma behaalde in 2008, werkte zij 
als poortarts op de spoedeisende hulp van het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg (2008-
2009). Gedurende deze periode werd haar interesse voor de radiologie gewekt. Vervolgens 
kreeg Iris de kans om in Amsterdam te werken in de wetenschappelijke eindredactie van 
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, waar ze zich kon uitleven op haar liefde voor 
(wetenschappelijk) schrijven en publiceren. In 2010 begon ze met een promotietraject in het 
MS Centrum van het VU medisch centrum Amsterdam, waarvan het onderzoek gepubliceerd 
is in dit promotieboek. In hetzelfde ziekenhuis begon Iris met haar specialisatie tot radioloog 
in 2014.

Congress of the European Committee of Treatment and  
Research In Multiple Sclerosis (ECTRIMS), 2012, Lyon, France

9



“I don’t have dreams, I have goals. 
Now, it’s on to the next one.”

(Harvey Specter)


