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CURRICULUMM VITA E 

Susannee la Fleur werd geboren op 11 November 1972 te Dordrecht. In 1991 

behaaldee zij het VWO diploma aan de Rijksscholengemeenschap Goeree 

Overflakkeee te Middelharnis, waarna zij in hetzelfde jaar begon aan de stu-

diee Biologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Haar specialisatiefase 

bestondd uit 3 onderzoeksstages. De eerste stage werd uitgevoerd bij de vak-

groepp Dierfysiologie van de afdeling Biologie. Onder begeleiding van Prof. 

dr.. J.M. Koolhaas en dr. B. Buwalda werd gewerkt aan de effecten van sociale 

isolatie-stresss op het gedrag en de neuroanatomie. Vervolgens werd bij de-

zelfdee vakgroep een tweede stage uitgevoerd onder begeleiding van Prof. dr. 

P.G.M.. Luiten en dr. B.R.K. Douma. Tijdens deze twee stage werden molecu-

lairee mechanismen onderzocht van leer- en geheugenprocessen. De derde 

stagee werd uitgevoerd aan het Institutions Universitaires de Psychiatrie te 

Geneve,, Zwitserland onder begeleiding van Dr. T. Steimer and Prof. dr. P.E. 

Schulzz en had als onderwerp stress-geïnduceerde veranderingen in gedrag 

enn hormoonconcentraties in genetisch geselecteerde ratten-lijnen. Op 25 fe-

bruarii  1997 werd het doctoraal diploma Biologie behaald. In maart 1997 

kwamm zij als Onderzoeker in Opleiding in dienst bij het Nederlands Insti-

tuutt voor Hersenonderzoek, alwaar gewerkt werd aan de invloed van de bio-

logischee klok (de nucleus suprachiasmaticus) op het bloedglucosegehalte en 

dee rol van het autonome zenuwstelsel daarbij. Dit onderzoek werd verricht 

onderr begeleiding van dr. A. Kalsbeek en Prof.dr. R.M. Buijs, en de resultaten 

zijnn beschreven in dit proefschrift. Vanaf augustus 2001 zal de auteur van dit 

proefschrift,, met behulp van een stipendium van het Diabetes Fonds Neder-

land,, werkzaam zijn als post-doctoraal onderzoeker in het lab van Prof. dr. 

M.. F. Dallman in het Department of Physiology van de University of California 

inn San Francisco, VS. 
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