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Dee auteur van dit proefschrift werd op 17 augustus 1974 geboren in Amsterdam. Na het 
doorlopenn van het VWO aan het Hervormd Lyceum Zuid te Amsterdam, startte zij in 
septemberr 1992 met de studie Medische Biologie. Voor deze studie liep zij haar lange stage 
opp de afdeling Immunologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens deze stage 
bestudeerdee zij de effecten van stress op alveolaire type 2 cellen begeleid door doctors Ellen 
Broug-Holubb en Freek van Iwaarden. Vervolgens deed zij op het Nederlands Instituut voor 
Hersenonderzoekk in de Neuronen&Netwerken groep onderzoek naar de rol van Rho proteinen 
inn neuronale uitgroei begeleid door dr. Ger Ramakers. Na het schrijven van haar scriptie 
getiteldd "Remyelination in Multiple Sclerosis" werd de studie medische biologie afgerond in 
1997.. In september 1997 startte zij het AIO project waarvan de resultaten in dit proefschrift 
beschrevenn zijn, aan de afdeling Radiotherapie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) 
inn Amsterdam. In 2002 verliet zij het AMC om de overstap van de academie naar de 
farmaceutischee industrie te maken. In de afgelopen 2 jaar combineerde zij het afschrijven van 
haarr proefschrift met het werken als datamanager bij 3 verschillende pharmaceutische 
bedrijven.. Eerst werkte zij een jaar als klinisch datamanager bij de afdeling Biometrics van 
Yamanouchii Europe B.V. in Leiderdorp. Na een korte periode te hebben gewerkt als klinisch 
datamanagerr bij Genzyme Europe B.V. in Naarden, is zij nu werkzaam als datamanager in 
drugg discovery bij de Lead Discovery Unit van Solvay Pharmaceutical in Weesp. 
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