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Cindy Maria de Jongh werd op 29 november 1978 in Eindhoven geboren. Zij behaalde haar 

VWO diploma aan het Stedelijk College Eindhoven in 1997 en in datzelfde jaar begon zij met 

de studie Voeding en Gezondheid aan Wageningen Universiteit. Tijdens deze studie speciali-

seerde zij zich in de Toxicologie, Fysiologie en Voedingsleer. In het kader van een afstudeer-

vak deed zij in vitro onderzoek naar de effecten van fijn stof op het cardiopulmonair systeem 

bij de leerstoelgroep Toxicologie van Wageningen Universiteit. Zij vervolgde haar studie met 

een onderzoeksstage bij Numico Research in Wageningen waar zij onderzoek deed naar de 

effecten van een voedingssupplement op het energieverbruik en de vetverbranding bij vrijwil-

ligers. Een tweede stageperiode werd doorgebracht aan Universiti Kebangsaan Malaysia in 

Kuala Lumpur in Maleisië. In juni 2003 studeerde zij cum laude af aan Wageningen Universi-

teit. In oktober 2003 startte zij met haar promotieonderzoek bij het Coronel Instituut voor Ar-

beid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Hierbij 

werd zij begeleid door dr. S. Keži�, dr. M.M. Verberk en prof. dr. F.J.H. van Dijk (allen 

werkzaam bij het Coronel Instituut) en prof. dr. D.B. Bruynzeel (werkzaam bij de afdeling 

Dermatologie van het Vrije Universiteit Medisch Centrum). Tevens rondde zij tijdens haar 

promotieonderzoek de Postdoctorale Opleiding Toxicologie af.  

 


