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Sietskee Hogenboom werd geboren op 17 augustus 1976 in Arnhem. De middelbare 
schoolopleidingg werd door haar gevolgd aan het Nederrijn College te Arnhem, alwaar in 
19944 het VWO diploma behaald werd. 

Inn datzelfde jaar werd begonnen met de studie Scheikunde aan de Universiteit Utrecht. 
Inn september 1999 behaalde zij het doctoraal diploma waaraan het judicium met genoegen 
werdd toegekend. Als bijvakken werden Analytische Molecuul Spectroscopie (Dr. K.M.G.M. 
vann der Drift en Prof.dr. J. Haverkamp, faculteit Scheikunde, Universiteit Utrecht) en 
Medischee Microbiologie (Dr. W.T.M. Janssen, Dr. H. Snippe en Prof.dr. J. Verhoef, 
Eijkman-Winklerr Instituut, Universitair Medisch Centrum, faculteit Geneeskunde, 
Universiteitt Utrecht) gevolgd. Het afstudeeronderzoek werd uitgevoerd bij de sectie 
Biochemiee van Lipiden (Dr. T.B. Dansen en Prof.dr. K.W.A Wirtz, Faculteit Scheikunde, 
Universiteitt Utrecht). Tijdens haar studie was zij actief als bestuurslid van de Utrechtse 
Scheikundigee Studentenvereniging Proton en de Stichting P.A.C. 

Vanaff september 1999 was de schrijfster van dit proefschrift werkzaam als onderzoeker 
inn opleiding bij het laboratorium Genetisch Metabole Ziekten in het Academisch Medisch 
Centrumm te Amsterdam. De meeste resultaten van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd 
onderr leiding van Dr. H.R. Waterham en Prof.dr. R.J.A. Wanders, zijn beschreven in dit 
proefschrift. . 
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