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Curriculumm vitae 

Dee schrijfster van dit proefschrift werd geboren op 14 september 1971 in Beetsterzwaag. Van 

19833 tot 1989 volgde ze het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs aan het Drachtster 

Lyceumm te Drachten. Na het behalen van het diploma begon ze haar studie Medische Biologie 

aann de Rijksuniversiteit van Utrecht. Tijdens deze studie deed ze immunologisch onderzoek op 

dee afdeling Immunohematologie van het Academische Ziekenhuis Utrecht. Vervolgens deed ze 

eenn stage bij de afdeling Moleculaire Genetica en Gentechnologie van TNO te Rijswijk. Hierna 

werdd een extra moleculair biologische stage gevolgd bij de vakgroep Genetics van de University 

off Melbourne, Australië. Na het behalen van het doctoraal examen Medische Biologie in 

augustuss 1995 begon ze in oktober 1995 als assistent in opleiding met een onderzoek naar de 

koolstofbron-afhankelijkee transcriptie regulatie van nucleaire genen die coderen voor 

ademhalingseiwittenn in de gisten Saccharomyces cerevisiae en Kluyveromyces lactis. Dit 

promotie-onderzoekk werd uitgevoerd op de afdeling Moleculaire Biologie van het Swammerdam 

InstituteInstitute for Life Sciences van de Universiteit van Amsterdam. Nadat de aanstelling was 

beëindigdd heeft ze via UvA Jobservice nog 9 maanden op het onderwerp van haar promotie 

doorgewerkt.. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in dit proefschrift. Sinds 1 mei 

20011 is ze werkzaam bij ChromaGenics B.V. te Amsterdam. 
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