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CURRICULUMM VITA E 

Dee schrijfster van dit proefschrift werd geboren op 10 mei 1968 te Linschoten. Zij 
brachtt haar jeugd door in Oosterbeek en behaalde in 1986 het dipoma Gymnasium aan 
hett Stedelijk Gymnasium te Arnhem. Aansluitend begon zij aan de studie Biologie aan de 
Universiteitt van Amsterdam die zij na het propedeuse vervolgde met het curriculum 
Medischee Biologie. Tijdens de studie vertrok zij in 1988 voor 6 maanden naar de 
Verenigdee Staten voor familiebezoek en studeerde één jaar Nederlandse Taal en 
Letterkundee aan de Universiteit van Amsterdam. Zij behaalde het doctoraalexamen 
Medischee Biologie in 1992, na een moleculair biologische keuze stage van 6 maanden op 
dee afdeling Biochemie van het Nederlandse Kanker Instituut in 1990 en een medisch 
microbiologischee stage van 8 maanden op de afdeling Bacteriologie van het Academisch 
Medischh Centrum en de Universiteit van Amsterdam in 1991/1992. Op de laatste 
afdelingg begon in 1992 het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven. Vanaf 
19988 was zij tevens werkzaam op het Laboratorium voor Vaccin Research van het 
Rijksinstituutt voor Volksgezondheid en Milieu te Bilthovcn. 

Inn de haven bij Arnhem begon zij als junior roeier iets wat (veel) later een bloeiende 
roeicarricree zou worden. Zij was wereldkampioen in 1994 in de vier zonder stuurvrouw, 
enn behaalde brons in de acht in 1995. Met een 6e plaats in de acht op de Olympische 
Spelenn 1996 in Atlanta sloot zij deze carrière af. 
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