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Judith Oprins werd geboren op 24 januari 1972 te Gilze-en-Rijen. In juni 1990 behaalde zij 
het gymnasium ß diploma aan het Theresialyceum te Tilburg. In hetzelfde jaar werd 
begonnen met de studie Biologie aan de Universiteit Utrecht. In november 1995 werd het 
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waarvan de eerste werd uitgevoerd aan de vakgroep Vergelijkende Endocrinologie 
(Universiteit Utrecht) onder leiding van Dr. R. Schulz en Prof. H. Goos. De tweede stage 
werd uitgevoerd bij het farmaceutisch bedrijf Organon te Oss, onder begeleiding van dr. E. de 
Rijk. De laatste stage, waar tevens de scriptie werd vervaardigd, vond plaats aan het Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) aan de Universidade do Porto (Portugal) onder 
begeleiding van Prof. J. Coimbra. 

Vanaf 1 april 1996 tot 1 oktober 2000 werkte ze als provomendus aan het onderzoek waarvan 
de resultaten in dit boekje beschreven zijn. Het onderzoek vond plaats onder leiding van Dr. 
J.A. Groot aan het swammerdam instituut voor levenswetenschappen, faculteit der 
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Per 1 oktober 2000 is zij werkzaam als toegevoegd wetenschapper aan bovengenoemde 
vakgroep alwaar ze het onderzoek zal voortzetten en zal starten met het doceren van medisch 
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