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De auteur van dit proefschrift werd op 25 april 1978 geboren te IJsselstein. In 1996 werd het HAVO 

diploma behaald op het R.S.G. ’t Rijks te Bergen op Zoom, hetzelfde jaar startte zij met de studie Ho-

ger Laboratorium Onderwijs aan de Hoge School te Etten-Leur. Zij specialiseerde zich hierbij in twee 

richtingen: Biotechnologie en Neurobiologie. Tijdens het afstudeeronderzoek bij Janssen Research 

Foundation onderzocht zij de expressie van endogeen muis tau en transgeen humaan tau in transgene 

muizen en het gedrag van deze transgene muizen. Dit onderzoek werd verricht onder supervisie van 

Prof. Dr. H. Geerts en Dr. M. Mercken. Na deze studie met succes te hebben afgerond begon de auteur 

aan de studie Medische Biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hierin specialiseerde zij zich in 

Neurowetenschappen, wat zich in twee specialisaties in het afstudeeronderzoek uitte: het onderzoek 

naar de rol van het enzym Peptidyl-Arginine-Deiminase-2 in MS en Autoantibodies in de diagnose en 

het monitoren van autoimmuun reumatische ziekten. Deze onderzoeken werden verricht aan de uni-

versiteit van Nijmegen onder supervisie van Prof. dr. W. van Venrooij en Dr. M. van Boekel. 

Na het behalen van het doctoraat begon zij in Curacao aan het Analytisch Diagnostisch Centrum. Hier 

begon zij in samenwerking met TNO Delft met het opzetten van een moleculair diagnostisch lab en de 

bijbehorende CCKL kwalificering. Daarnaast verrichtte zij het vooronderzoek voor het opnemen van 

hormoononderzoek in de diagnostiek van borstcarcinomen. Bij terugkomst in Nederland startte zij 

met het in dit proefschrift beschreven promotieonderzoek bij de afdeling Klinische Immunologie en 

Reumatologie van het Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, onder leiding van 

prof. dr. P.P. Tak en onder supervisie van Dr. K.A. Reedquist.




