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CURRICULUMM VITA E 

Mariekee Ruiter werd geboren op 29 november 1976 te Geldrop. In 1995 behaalde zij 
haarr gymnasiumdiploma aan het Strabrecht College te Geldrop, waarna zij aan haar 
studiee Biologie begon aan Wageningen Universiteit en Research Centrum. 

InIn 1999 volgde een afstudeerstage bij de leerstoelgroep Fysiologie van Mens en Dier 
vann de Universiteit Wageningen, onder begeleiding van dr. E.M. van der Beek. Het 
neuro-endocrinologischh onderzoek richtte zich op de veroudering van het reproduc-
tievee systeem in de rat. 

Daarnaa schreef zij een wetenschappelijke scriptie over de effecten van antibiotica op 
hett immuunsysteem, onder begeleiding van professor dr. W.H. van Muiswinkel van 
dee leerstoelgroep Immunologie en Celbiologie van Universiteit Wageningen. 

Beginn 2000 startte zij haar tweede afstudeerstage aan de Georgia State University te 
Atlantaa in de Verenigde Staten. Onder begeleiding van professor dr. T.J. Bartness werd 
aann de autonome innervatie van vetweefsel gewerkt. 

Naa haar afstuderen in 2000 begon zij in datzelfde jaar aan het promotieonderzoek 
onderr begeleiding van professor dr. R.M. Buijs en dr. A. Kalsbeek. De resultaten van 
hett onderzoek naar de rol van de biologische klok in glucosemetabolisme zijn in dit 
proefschriftt beschreven. 

Vanaff  mei 2005 zal Marieke als postdoctoraal onderzoeker werkzaam zijn in het lab-
oratoriumm van professor dr. R.C. Ritter, aan Washington State University te Pullman 
inn de Verenigde Staten. 

159 9 




