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CURRICULUM VITAE

Maaike Johanna Visser werd geboren op 23 november 1981 in Leeuwarden. Na het 
behalen van haar VWO-diploma aan het Thomas à Kempis College te Zwolle ging 
zij in 1999 Milieuhygiëne studeren in Wageningen. Voor haar afstuderen deed zij 
achtereenvolgens onderzoek naar decentrale afvalwaterzuivering, blootstelling aan 
endotoxinen tijdens schoonmaakwerkzaamheden op rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
en blootstelling aan endotoxinen en allergenen bij proefdierwerkers. Dit laatste 
onderzoek voerde zij uit aan het Karolinska Instituut te Stockholm, Zweden. Hiervoor 
ontving zij in 2006 de prof. Quanjerprijs van het Astma Fonds voor beste stageverslag. 
Naast haar doctoraaldiploma behaalde zij in 2005 het diploma voor de Master of 
Science “Toxicology and Environmental Health” aan de Universiteit Utrecht. Na haar 
afstuderen werkte zij twee jaar bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) te 
Utrecht, aan diverse projecten op het gebied van milieu, arbeid en gezondheid. In 
januari 2008 startte zij met haar promotieonderzoek aan het Coronel Instituut voor 
Arbeid en Gezondheid in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam, 
onder begeleiding van dr. S. Kezic, dr. M.M. Verberk, prof. dr. F.J.H. van Dijk en 
prof. dr. J.D. Bos. De resultaten hiervan zijn te vinden in dit proefschrift. Tijdens haar 
promotietraject volgde zij tevens de Postdoctorale Opleiding Toxicologie. Momenteel 
werkt zij als onderzoeksmedewerker bij het Coronel Instituut. 
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