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Curriculumm Vitae 

Ikk ben geboren op 15 april 1970. In 1988 behaalde ik het Atheneum B-diploma aan de 

Rijksscholengemeenschapp Goeree-Overflakkee te Middelharnis. Datzelfde jaar begon ik 

mijnn studie Zoötechniek aan de Landbouw Universiteit te Wageningen. In 1989 haalde ik 

mijnn propaedeuse cum laude. Ik koos de oriëntatie Veehouderij en de specialisatie 

Gezondheids-- en ziekteleer. Mijn eerste afstudeerscriptie schreef ik op het gebied van de 

agrarischee bedrijfseconomie. Daarna vertrok ik voor 6 maanden naar Costa Rica om daar 

eenn gecombineerde stage/afstudeeropdracht te doen op het gebied van de epidemiologie. 

Tijdenss deze stage werd ik (in het Spaans!) ingewijd in de ELISA, een laboratoriumtechniek 

diee ik later gedurende mijn promotieonderzoek veelvuldig zou toe passen. Weer terug in 

Nederlandd deed ik een afstudeeropdracht op het gebied van de immunologie aan de 

faculteitt Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. Na nog een korte stage voor het 

ministeriee van Landbouw behaalde ik in januari 1994 het doctoraalexamen cum laude. In 

verbandd met een langdurende vacaturestop bij het ministerie van Landbouw ging ik als 

uitzendkrachtt aan de slag op hun onderzoeksinstituut IMAG, alwaar ik gedurende 5 

maandenn een Technology Assessment-studie uitvoerde. Inmiddels werd mij duidelijk dat 

err voorlopig in de landbouw geen toekomst was voor nieuwe onderzoekers, waarna ik 

solliciteerdee naar de baan van projectmedewerker 3e geldstroom op de afdeling 

Longziektenn in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Ik werd aangenomen en 

vanafvanaf juni 1994 verrichtte ik ruim 4 jaar lang onderzoek naar de rol van T-lymfocyten in 

astma.. In 1997 won ik de eerste prijs van de Young Investigator's Award van de European 

Respiratoryy Society. Ondanks dat mijn proefschrift nog verre van afgerond was begon ik in 

oktoberr 1998 als wetenschappelijk medewerker diergezondheidszorg bij het Landbouw 

Economischh Instituut. Dat en de geboorte van mijn kinderen Iris en Nathan zorgde ervoor 

datt de verschijning van dit proefschrift even op zich heeft laten wachten. Sinds de geboorte 

vann Iris combineerde ik het moederschap met diverse soorten vrijwilligerswerk en het 

afrondenn van dit proefschrift. 
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