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Inge Palm werd op 5 oktober 1970 geboren in Leidschendam. In 1989 behaalde zij het VWO 
diploma aan het Maerlant Lyceum in Den Haag. In september van dat jaar startte zij met de 
studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na vele marien biologische vakken te 
hebben gevolgd werd besloten toch richting de dierfysiologie te gaan, middels het doen van 3 

ages in deze richting. De eerste stage betrof effecten van anxiogène en anxiolytische peptide 
toedinieng in de locus coeruleus van de rat op stress-gerelateerde hormoonafgifte en gedrag. 
Dit gedragsfysiologisch onderzoek werd uitgevoerd aan de faculteit Biologie van de 

jksuniversiteit Groningen, bij de vakgroep dierfysiologie onder begeleiding van dr S.F. de 
Boer en prof. dr. J. Koolhaas. De tweede stage omvatte onderzoek aan de presynaptische 

ulatie van noradrenaline afgifte door sympathische zenuwen in de poortader van de rat. Dit 
.,zologische project werd uitgevoerd aan de faculteit Farmacie van de Rijksuniversiteit 

Groningen onder begeleiding van dr. J. Smit en prof. dr. J. Zaagsma. Een onderdeel van deze 
stage is uitgevoerd in samenwerking met prof. dr. J. Koolhaas. Tenslotte werd een reis 
ondernomen naar de Medical School van de Northwestern University in Chicago, om daar 
tnatomisch onderzoek te doen aan de rol van calcium-afhankelijke enzymen in de 
•ippocampus en cerebellum bij veroudering en leergedrag van konijnen. Deze stage werd 
>egeleid door prof. dr. J. Disterhoft en dr. E.A. Van der Zee, waarna ze bij terugkomst in 

Jerland afstudeerde op 31 augustus 1995. Tussen 1 oktober 1995 en 31 september 1999 
was Inge werkzaam als Onderzoeker in Opleiding op een NWo-gesubsidieerd project, 
uitgevoerd op het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek en de vakgroep Fysiologie van 
Mens en Dier aan de Universiteit van Wageningen. Dit onderzoek werd verricht onder 

•leiding van dr E.M. Van der Beek, dr A. Kalsbeek, prof dr. V. M. Wiegant en prof dr. 
R.M. Buijs, en de resultaten zijn beschreven in dit proefschrift. Sinds 1 september 2000 is 

iverkzaam als onderzoeker bij Numico Research B.V. te Wageningen. 






