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Persoonlijke details 

 

Naam:   Rob Haselberg, Ph.D.  

E-mail:    rob@huntington.nl  

Geboortedatum:      2 december 1982 

Geboorteplaats:  Lochem 

Woonplaats:  Diemen 

 

Motivatie 

 

Sinds ik zelf positief getest ben op het Huntington-gen, ben ik mij meer en meer gaan interesseren in het welzijn van 

patiënten. Zelf heb ik zowel goede als slechte ervaringen gehad in het voor- en natraject, waarvan sommige negatieve 

makkelijk waren te voorkomen in mijn optiek. Hierdoor, en door het verlangen ergens bij te horen, ben ik steeds actiever 

geworden binnen verschillende nationale en internationale patiëntenverenigingen. Hierbij ging het eerst om specifieke en 

lokale Huntingtonproblematiek, maar op den duur ben ik mij ook meer gaan interesseren in grotere (ethische) thema's die 

meer mensen raakt dan alleen Huntingtonfamilies. In dit werk ben ik ook contact gekomen met de VSOP en het werk dat 

ze doen. Hierin heb ik altijd positief en constructief met ze kunnen optrekken. Het toetreden tot het bestuur en een actieve 

stem kunnen laten horen (en reflecteren op zaken) is voor mij dan ook niet meer dan een logische volgende stap. 

 

Professionele posities 

 

Juni 2022 – heden 

Team-lead Translational Biology / senior scientist Biomarkers 

VectorY Therapeutics, Amsterdam 

Mei 2019 – mei 2022 

Coördinator track Analytical Sciences master Chemistry  

Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 

Maart 2019 – mei 2022 

Assistant professor ‘Characterization of Intact and Native BioMacromolecules’ 

Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam 

Maart 2013 – maart 2019  

Senior post-doctoraal onderzoeker / wetenschappelijk manager laboratorium 

Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam 

Juni 2014 – september 2014 

Honorary Research Associate  

University of Tasmania, Hobart, Australië  

September 2010 – maart 2013 

Post-doctoraal onderzoeker 

Utrecht University, Utrecht  

April 2006 – juni 2010  

Promovendus 

Utrecht University, Utrecht 

 

Additionele professionele posities 
 

Maatschappelijk: 

• Bestuurslid Europese Huntington Vereniging (2022 – heden) 

• Bestuurslid Vereniging van Huntington (2018 – heden) 

• Lid Huntington’s Disease Community Advisory Board / HD-CAB (2021 – heden) 

• Lid Huntington’s Disease Coalition for Patient Engagement / HD-COPE (2017 – 2022)  

• Lid stuurgroep tominersen klinische studies van Roche (2018 – heden) 

 

Wetenschappelijk: 

• Bestuurslid Sectie Analytische Chemie van de KNCV (2019 – heden) 

• Penningmeester Discussion Group Separation of Polymers (DSP), onderdeel van SAC-KNCV (2018 – heden) 

• Voorzitter Capillary Electrophoresis Discussion Group, onderdeel van SAC-KNCV (2021 – heden) 


