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Gedurende 5 maanden deed zij onderzoek naar de modulatie van vreemdlichaamsreacties 
tegen biomaterialen geïmplanteerd in ratten in het lab van Dr. Marco Harmsen en Dr. Marja 
van Luyn in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarna werd een stage van 5 
maanden voltooid op het lab Prof. Liz Musgrove in het Cancer Research Department van 
het Garvan Institute te Sydney, waar zij een model voor conditionele deletie van c-Myc 
opzette om directe targets van dit oncogen te bestuderen. Na het afronden van haar studie, 
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afdeling Experimentele Immunologie, Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. De 
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