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Femkee Maaike Sophia de Vrij werd geboren op 27 februari 1977 
tee Rotterdam. Na de gymnasium-p opleiding op het Rotterdamsch 
Lyceumm te Rotterdam, begon zij in 1995 haar studie Medische 
Biologiee aan de universiteit van Utrecht. Bij de afdeling Experimentele 
Neurologiee van het AZU te Utrecht werd een stage gevolgd over de 
betrokkenheidd van corticale motorneuronen bij amytrophe lateraal 
sclerosee onder begeleiding van prof. dr. P.R. Bar en dr. M.G.H, van 
Westerlaken.. Daarna werd een stage gevolgd op het Nederlands 
Instituutt voor Hersenonderzoek te Amsterdam over het ubiquitine 
proteasomee systeem onder begeleiding van dr. E.M. Hol. In december 
19999 werd het doctoraal diploma Medische Biologie behaald. In 
februarii 2000 kwam zij in dienst bij het Nederlands Instituut voor 
Hersenonderzoekk als onderzoeker in opleiding, onder begeleiding 
vann prof. dr. D.F. Swaab, prof. dr. J. Verhaagen, dr. F. W. van 
Leeuwenn en dr. E.M. Hol. De resultaten van het onderzoek naar de 
betrokkenheidd van mutant ubiquitine en het proteasoom bij de ziekte 
vann Alzheimer zijn beschreven in dit proefschrift. Sinds augustus 
20044 is Femke werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de 
afdelingg Klinische Genetica op het ErasmusMC te Rotterdam. 


