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Evelynn Heugens werd geboren op 1 april 1975 te Ede. In 1993 behaalde zij
haarr Atheneum diploma aan het Edese Marnix College. In hetzelfde jaar
begonn zij de studie milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit
Wageningen.. Daar koos zij voor de specialisatie Waterkwaliteit binnen de
oriëntatiee Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Oecologie. Zij volgde afstudeervakkenn aan de vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische
Oecologiee en via deze vakgroep bij het Laboratorium voor Water- en Drinkwateronderzoekk van het RIVM. Ook deed zij een stage bij het onderzoeksenn adviesbureau Akvaplan-Niva te Tromso, Noorwegen. In 1998 kreeg zij
haarr diploma. Van december 1998 tot maart 2003 werkte zij aan een promotieonderzoekk bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandelingg (RIZA) in Lelystad, de Universiteit van Amsterdam
(UvA)) en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd
bijj de afdeling Chemie en Ecotoxicologie van het RIZA en de afdeling
Aquatischee Ecologie en Ecotoxicologie van de UvA. De resultaten hiervan
zijnn beschreven in dit proefschrift. In oktober 2003 werkte zij in opdracht
vann het RIZA aan een beleidsnotitie over multistress. Thans is zij werkzaam
bijj de afdeling Toxicological Risk Assessment van TNO Voeding in Zeist.
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