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Blanca Scheijen werd geboren op 27 juli 1968 te Heerlen. Na het behalen van haar Atheneum B di
ploma in 1986 aan de R.K. Scholengemeenschap Stella Maris te Meerssen, ging ze Gezondheidsweten
schappen studeren aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht. In het tweede studiejaar koos ze voor 
de studierichting Biologische Gezondheidskunde. In de laatste twee jaar van haar universitaire opleid
ing was ze werkzaam als student in het Nederlands Kanker Instituut op de afdeling Moleculaire Ge
netica, onder begeleiding van M. van Lohuizen en Dr. A. Berns en bij de vakgroep Fysiologische Che
mie aan de Rijksunversiteit Utrecht onder begeleiding van Y. Mul en Dr. P.C. van der Vliet. Na het 
verkrijgen van haar doctoraalexamen in 1991. begon ze als onderzoeker in opleiding (OIO) op de af
deling Moleculaire Genetica van het Nederlands Kanker Instituut onder leiding van Dr. A Berns en met 
financiële bijdrage van de Nederlands Kankerbestrijding (NKB/KWF). Vanaf juli 1997 was ze als 
wetenschappelijk medewerker werkzaam op de afdeling Moleculaire Carcinogenese, onder leiding van 
Dr. R. Bernards, waar ze onderzoek verrichtte naar de functionele rol van E2F transcriptie-factoren in 
vivo. Vanaf 1 maart 2001 zal ze beginnen aan haar KWF-fellowship als post-doc op het lab van Dr. J. 
Griffin in het Dana-Farber Cancer Center te Boston. 

171 




