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De auteur van dit proefschrift werd geboren op 30 december 1975 te Zwolle. Ze bracht haar 
jeugd door aan de IJssel, in Vorchten.  Daar stond ook de Zwanenburgh school, die ze met 
succes doorliep. Van 1988 tot 1994 fietste ze elke dag naar de CSG “De Heertganck”, te 
Heerde, om daar het Atheneum te bezoeken. Daarnaast werkte ze zich gedurende weekenden 
en vakanties op tot veerpontschipper op het Wijhese Veer. Het volgende jaar besloot ze een 
kijkje te nemen aan de andere kant van de wereld en vertrok ze voor 9 maanden naar Australië 
om rond te reizen en te werken. Hier kwam het besluit om te kiezen voor de studie van het 
leven: biologie. Dus fietste ze van 1995 tot 2000 op-en-neer van Groningen naar Haren om 
biologie te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de doctoraal fase dook ze in 
het kuilvoer-onderzoek, op zoek naar melkzuurbacteriën die ervoor zorgen dat het kuilvoer 
geconserveerd blijft. Dit alles onder leiding van dr. Janneke Krooneman en dr. Jan G. 
Gottschal bij de vakgroep Microbiële Ecologie in Haren. Vervolgens ging ze weer down-under 
om meer te leren over de ecofysiologie van ultra-microbacteriën die voorkomen in de open 
oceaan. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij de vakgroep Microbiology and Immunology van de 
University of New South Wales, in Sydney, Australië, onder leiding van Martin Ostrowski en 
dr. Rick Cavicchioli. Direct na haar afstuderen in 2000, begon ze aan haar promotieonderzoek 
bij de vakgroepen Mariene Biologie en Microbiële Ecologie van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Het onderzoek naar de productie van koolhydraten door marien fytoplankton en de 
afbraak ervan door mariene micro-organismen heeft geleid tot dit proefschrift. Vanaf 1 juni 
2006 gaat ze in het zonnige Californië aan de slag als Postdoc aan Stanford University. Daar, 
in de kelder van het Department of Geophysics, gaat ze onder begeleiding van prof. Kevin 
Arrigo de respons van Antarctisch fytoplankton op verschillende lichtregimes bestuderen. 
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