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Marcel Alexander Raspe werd geboren op 21 juni 1980 te groningen. in 1999 behaalde 

hij zijn VWO diploma op het Zernike College in Haren. Vervolgens ging hij scheikunde 

studeren aan de Rijksuniversiteit groningen. na drie jaar algemene chemische opleiding 

specialiseerde hij zich in de biochemie. daar volgde hij een stage bij de gelijknamige 

afdeling Biochemie. een tweede stage was uitgevoerd bij de afdeling Membraan cel 

biologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 2005 behaalde hij zijn 

doctoraal waarna hij dat zelfde jaar nog zijn wetenschappelijke carrière vervolgde met 

een promotie onderzoek aan de afdeling Celbiologie en Histologie van het Academisch 

Medisch centrum te Amsterdam onder supervisie van dr. e.A. Reits. in 2011 zal hij zijn 

wetenschappelijke carrière vervolgen als post-doc. 




