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Curriculum vitae

Ilse Bollen werd geboren in Lochem in 1988. Na het behalen van haar gymnasium 
diploma op het Staring College te Lochem in 2007 begon zij aan de bachelor Bio-
Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van de 
bachelor of science in 2011 zette zij haar educatie voort met een master Cardiovascular 
Research aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gedurende deze master liep zij stage 
op de afdeling pathologie van het VU medisch centrum waarbij een nieuwe targeting 
methode van stamcellen naar het hart voor de behandeling van een hartinfarct werd 
onderzocht: StemBells. Daarna heeft zij zich verder verdiept in het gebruik van tissue 
engineering en stamcellen voor reparatie van hartschade na een infarct bij de afdeling 
experimentele cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Tijdens een 
stage in Dunedin in Nieuw-Zeeland op de afdeling physiology van de University of Otago 
onderzocht zij de expressie van receptoren betrokken bij Ca2+ regulatie in diabetes 
patienten met hartfalen. Ze studeerde in 2013 cum laude af aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Daarna begon ze aan haar promotieonderzoek bij de afdeling Fysiologie 
van het VU medisch centrum in Amsterdam onder begeleiding van prof. dr. Jolanda van 
der Velden, prof. dr. Yigal Pinto en dr. Diederik Kuster. Hierbij werkte zij nauw samen met 
de afdelingen cardiologie en klinische genetica van het Amsterdam Medisch Centrum 
en de afdeling cardiologie en pathologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 
Zij heeft tijdens haar promotieonderzoek secundaire veranderingen in de structuur en 
functie van het hart bij gedilateerde cardiomyopathie bestudeerd. Daarnaast heeft zij 
ook gekeken naar specifieke veranderingen geinduceerd door verschillende genetische 
afwijkingen die leiden tot gedilateerde cardiomyopathie. Hiervoor gebruikte zij 
hartweefsel afgenomen van patienten die lijden aan gedilateerde cardiomyopathie. Als 
onderdeel van haar promotieonderzoek heeft zij ook een werkbezoek gebracht aan de 
afdeling Herz- und Kreislaufphysiologie van de Heinrich-Heine-Universität te Düsseldorf 
onder begeleiding van dr. Martina Krüger om nieuwe laboratoriumvaardigheden te 
leren.  Naast wetenschappelijk onderzoek was ze ook betrokken bij het ontwikkelen, 
geven, toetsen en organiseren van onderwijs binnen de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Sinds 1 oktober 2017 is ze werkzaam als technical support specialist bij MRC-Holland. 
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Curriculum vitae

Ilse Bollen was born in Lochem, the Netherlands in 1988. After she finished pre-university 
eduction she started a bachelor of science degree in Bio-Pharmaceutical Sciences at the 
University of Leiden which she finished in 2011. Ze continued her education with a master 
degree in Cardiovascular Research at the VU University in Amsterdam. During this master 
program she performed an internship at the department of pathology of the VU University 
medical center where she studied a new targeting method to direct stem cells to the infarct area 
after a myocardial infarction: StemBells. She continued with an internship at the department 
of experimental cardiology af the University Medical Center Utrecht where she studied tissue 
engineering and the use of stem cells for cardiac regeneration after a myocardial infarction. 
During an internship at the department of physiology at the University of Otago in Dunedin, 
New Zealand she studied expression of receptors important for the regulation of Ca2+ in 
tissue samples of diabetic patients with heart failure. She graduated cum laude from the 
VU University in Amsterdam in 2013. She started with her PhD research at the department 
of physiology of the VU University medical center with guidance of prof. dr. Jolanda van der 
Velden, prof. dr. Yigal Pinto and dr. Diederik Kuster. During her PhD she collaborated closely 
with the departments cardiology and clinical genetics of the Amsterdam Medical Center 
and the departments cardiology and pathology of the University Medical Center Utrecht. 
During her PhD she studied secondary changes to the cardiac structure and muscle tissue 
in patients with dilated cardiomyopathy. In addition, she studied specific changes induced 
by genetic mutations causal to dilated cardiomyopathy. She used human tissue samples 
obtained from dilated cardiomyoatphy patients in her research. As part of her PhD she 
spend time at the department of cardiovascular physiology of the Heinrich-Heine Univeristy 
in Düsseldorf with guidance of dr. Martina Krüger to learn new laboratory skills. In addition 
to scientific research she was also involved in the development, execution, examination and 
organization of teaching within VU University. From October 1st 2017 onwards she works as 
technical support specialist at MRC-Holland. 
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Editorials
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Neth Heart J. In press.

2. Bollen IAE, van der Velden J. Distinguish mutation specific pathogenic effects from secondary disease 
remodeling: An essential but often overlooked concept. Cardiovasc Res. 2017 May 25. Epub ahead of 
print. 
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