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CURRICULUMM VITA E 

Opp 23 oktober 1972 ben ik in het ziekenhuis van Nijmegen geboren. Na mijn 

gymnasiumm P diploma heb ik natuurkunde gestudeerd aan de Vrij e Universiteit in 

Amsterdam.. Een leuke studie, waarvan ik veel heb geleerd en die ik iedereen kan 

aanraden.. Ik ben afgestudeerd in de theoretische fysica op een onderwerp uit de 

quantumelectrodynamica.. Tijdens de laatste anderhalf jaar van mijn studie werd het 

mijj  duidelijk dat ik vooral breed geïnteresseerd was en dat er niet een bepaald 

gebiedd binnen de natuurkunde was waarin ik mij verder wilde verdiepen. Ik ben 

toenn gaan praten met enkele neurowetenschappers in Amsterdam met een 

achtergrondd in de natuurkunde, waaronder Prof. Wytse Wadman. Bij hem kon ik 

alss promovendus aan de slag aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat ik de 

eerstee maanden nodig heb gehad om mij de biologische terminologie eigen te 

maken,, heb ik onderzoek gedaan naar de rol van interneuronen in de hippocampus, 

mett dit boekje als resultaat. Ik heb mij met veel plezier in de neurowetenschap 

gestortt en heb geen moment spijt van mijn overstap. Ik ben zelfs zo enthousiast dat 

ikk de komende jaren als postdoc ga werken bij Dr. Gina Turrigiano aan de Brandeis 

Universityy in Waltham (MA) in de Verenigde Staten van Amerika. 
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