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De auteur van dit proefschrift is geboren op 8 mei 1983 te Weert. In 2001 behaalde 

ze haar VWO diploma aan de Philips van Horne SG te Weert, waarna ze aan haar 

studie Biologie aan de Universiteit van Utrecht begon. Na haar propedeuse 

Biologie is ze overgestapt naar de Bachelor Biomedische Wetenshappen aan de 

Universiteit van Utrecht. Tijdens haar Master heeft ze eerst stage gelopen bij dr. 

Monique Nijhuis in het Eikman Winkler Instituut in het UMC Utrecht, waar ze de 

evolutie van de resistentie van HIV transcriptase remmers heeft bestudeerd. 

Daarna heeft ze stage gelopen bij dr. Roel de Weger op de afdeling Pathologie in 

het UMC Utrecht, waar ze onderzoek heeft gedaan naar de veranderingen van de 

extracellulaire matrix in hartfalen. Haar laatste stage heeft ze gelopen bij Prof. dr. 

Hidde Ploegh in het Whitehead Institute for Biomedical Research aan MIT in 

Bosten, waar ze deubiquitinerende enzymen heeft gekarakteriseerd. Na het 

behalen van haar Master Biomedische Wetenschappen in februari 2007, is ze 

begonnen aan haar promotieonderzoek in de groep van dr. Arnoud Sonnenberg in 

het Nederlands Kanker Instituut, wat geresulteerd heeft in dit proefschrift.  

 

 

 

 

 

 




