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CurriculumCurriculum Vitae 

CURRICULUMM VITAE 

Dee schrijfster van dit proefschrift is op 21 maart 1972 als belgische geboren 

inn Groningen. Na het behalen van het VWO diploma aan het St. Antonius 

Doctorr College te Kerkrade, begon zij in 1990 aan de studie scheikunde aan 

dee Universiteit Utrecht. Tijdens deze studie werden vier stages gelopen 

waarvann drie bij de faculteit scheikunde van de Universiteit Utrecht: 

(1)) Een bijvakstage bij de afdeling bio-organische chemie (o.l.v. Prof. dr H. 

Vliegenthart)) met als onderwerp: koolhydraatsynthese. 

(2)) Een bijvakstage bij dezelfde afdeling (o.l.v. Prof. dr G. Veldink) met als 

onderwerp:: lipoxygenase. 

(3)) Een hoofdvakstage bij de afdeling enzymology and protein engineering 

(o.l.v.. Prof. dr B. Verheij) met als onderwerp: outer membrane 

phospholipasee A. 

(4)) Een tweede hoofdvakstage werd gelopen bij de afdeling metabole 

stoornissenn van de facultiet geneeskunde van de Universiteit Utrecht in 

hett Wilhelmina Kinderziekenhuis (o.l.v. Prof. dr R. Berger) met als 

onderwerp:: de genomische organisatie van short chain 3-hydroxy acyl 

CoAA dehydrogenase. 

Hett in dit proefschrift beschreven onderzoek werd verricht tussen oktober 

19966 en oktober 2000, een periode waarin ze als onderzoeker in opleiding 

werkzaamm was bij de afdeling biochemie van de faculteit geneeskunde van 

dee Universiteit van Amsterdam in het Academisch Medisch Centrum (AMC). 

o.l.v.. Prof. dr H. F. Tabak. 

Aansluitendd is zij begonnen als klinisch chemicus i.o. bij de afdeling 

Klinischee Chemie (o.l.v. Prof. dr G. T B. Sanders) van het AMC, waar zij tot 

septemberr 2004 in opleiding zal zijn. 




