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Annettee van Kalkeren werd geboren op 21 november 1973 te Heemskerk. In 1992 behaalde 
zijnn haar VWO diploma aan het Prof. Dr. S. Greydanuscollege te Zwolle en begon in 
datzelfdee jaar aan haar studie biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het behalen van 
dee propedeuse in 1993 specialiseerde zij zich in de richting van de gedrags- en 
neurowetenschappenn en volgde diverse biomedische vakken. Ze deed haar eerste stage in 
19955 bij de afdeling Dierfysiologie van de biologie faculteit van de Rijksuniversiteit 
Groningen,, alwaar zij de effecten van langdurige centraal-nerveuze stimulatie met 
corticotropin-releasingg hormone op diverse fysiologische en gedragsparameters alsmede 
circadianee ritmiek in de rat bestudeerde, onder begeleiding van Dr. Sietse de Boer en Dr. 
Baukee Buwalda. Haar tweede stage vond plaats in 1996, bij de afdeling Neurofarmacologie 
vann het farmaceutisch bedrijf Solvay-Duphar te Weesp. Daar richtte zij zich op het opzetten 
vann de in vivo microdialyse techniek in de mediale prefrontale cortex van de vrij bewegende 
ratt en werden vervolgens effecten van antipsychotica op extracellulaire dopamine en 
serotoninee niveaus in dit hersengebied bestudeerd. Dit onderzoek werd begeleid door Dr. 
Stephenn Long en kreeg na afloop van haar studie (zomer 1997) een kort vervolg in een door 
Solvay-Dupharr gefinancierd project op de afdeling Farmacie van de Rijksuniversiteit 
Groningen,, onder begeleiding van Dr. Ben Westerink. In 1997 voltooide zij haar scriptie 
getiteldd 'Epileptogenesis in the immature brain' onder begeleiding van Dr. Hans Beldhuis en 
wijlenn Prof. Dr. Bela Bohus. De studie werd afgesloten met een coltoquiem aan de 
Rijksuniversiteitt Groningen, begeleid door Prof. Dr. Jaap Koolhaas, dat was toegespitst op de 
vraagg waarom schizofrenie zich meestal pas openbaart vanaf de adolescente leeftijd. In juni 
19977 behaalde zij haar doctoraalbul. Van september 1997 tot januari 2002 werkte zij als 
Onderzoekerr in Opleiding aan een promotieonderzoek getiteld 'Stress-induced decrease of 
intestinall  barrier functioning: a general biological phenomenon?' De resultaten staan 
beschrevenn in dit proefschrift. Sinds januari 2002 is Annette van Kalkeren werkzaam als 
programmasecretariss (beleidsmedewerker) bij ZonMw (de fusieorganisatie van 
Zorgonderzoekk Nederland (ministerie van VWS) en Medische Wetenschappen van NWO) in 
Denn Haag, alwaar zij zich voornamelijk bezighoudt met klinische onderzoeksprogramma's en 
voedingsonderzoek. . 
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