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Curriculum vitae

Martijn Daniël Steenwijk was born in Rotterdam, the 
Netherlands, on the 22th of August 1986. He grew up 
in Berkel en Rodenrijs where he also attended primary 
school. In 2004, he completed secondary education at 
the Melanchthon College in Rotterdam. During that 
time he was an active member of Scouting Netherlands. 

In September 2004, he enrolled in the study Electrical 
Engineering at Delft University of Technology. During 
that time, he started to suffer from health problems. After 
several weeks of hospitalization, he was diagnosed with 
the autoimmune disease systemic lupus erythematosus 
(SLE). He recovered, picked up his study, became an 
active board member of Lupus Netherlands (the Dutch patient organization for people with 
lupus) and obtained his bachelor degree in 2008. Directed by his personal experiences, he 
decided to change study direction and do his master education in Biomedical Engineering. 
He specialized in medical imaging, performed his graduation research in neuropsychiatric 
SLE at the Leiden University Medical Center and graduated cum laude in 2010. 

The work in Leiden triggered his interest for multidisciplinary research in neuroscience. 
Therefore, he started his PhD project at the MS center of the VU University medical center 
Amsterdam several months later. The results of this PhD project are described in this thesis. 
During his PhD, he performed, amongst others, voluntary work for MSweb (www.msweb.nl) 
and stichting Brein in Beeld (a foundation that translates science to the general public). 

In 2015, he was appointed as a postdoctoral researcher at the departments of Radiology & 
Nuclear Medicine and Physics & Medical Technology in the same hospital. Beside his scientific 
work, he is still an active board member of Lupus Netherlands. 

Martijn Daniël Steenwijk werd op 22 augustus 1986 geboren in Rotterdam. Hij groeide 
op in Berkel en Rodenrijs waar hij ook naar de basisschool ging. In 2004 voltooide hij het 
middelbaar onderwijs op het Melanchthon College in Rotterdam. In die tijd was hij actief lid 
van Scouting Nederland. 

In september 2004 startte hij zijn studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit in 
Delft. In die tijd kreeg hij gezondheidsproblemen. Na enkele weken ziekenhuis opname 
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bleek hij de autoimmuunziekte systemische lupus erythematosus (SLE) te hebben. Hij knapte 
langzaam op, pakte zijn studie weer op, werd actief bestuurslid van Lupus Nederland (de 
patiëntenorganisatie voor mensen met lupus in Nederland) en slaagde voor zijn bachelor 
diploma in 2008. Vanwege zijn persoonlijke ervaring besloot hij van studierichting te 
veranderen en zijn masteropleiding in Biomedische Technologie te doen. Hij specialiseerde 
in medische beeldvorming, deed afstudeeronderzoek naar neuropsychiatrische SLE in het 
Leids Universitair Medisch Centrum en slaagde cum laude in 2010. 

Het afstudeerproject in Leiden triggerde zijn belangstelling voor multidisciplinair onderzoek 
in neurowetenschappen. Daarom startte hij enkele maanden later met zijn promotietraject 
bij het MS centrum van het VU medisch centrum Amsterdam. De resultaten van zijn 
promotieproject zijn beschreven in dit proefschrift. Gedurende deze tijd zette hij zich onder 
andere ook in voor MSweb (www.msweb.nl) en stichting Brein in Beeld (een stichting die 
wetenschap toegankelijk maakt voor het algemene publiek). 

In 2015 werd hij bij de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde en de afdeling Fysica & 
Medische Technologie aangesteld als postdoctoraal onderzoeker. Naast zijn wetenschappelijke 
werk is hij nog steeds een actief bestuurslid van Lupus Nederland. 


