
 

 

 University of Groningen

Pheromones of the housefly
Noorman, N

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2001

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Noorman, N. (2001). Pheromones of the housefly: A chemical and behavioural study. [Thesis fully internal
(DIV), University of Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 23-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e2d878d2-7c8d-4b26-b5b6-6bba5ddb302b


127

Curriculum vitae

Nico Noorman werd geboren op 3 juni 1949 te Groningen. Na het behalen van het

MULO-diploma volgde hij van 1967-1971 de opleiding tot Zoölogisch Analist met

specialisatie Ecologie. Tijdens zijn stagejaar bij de Rijksuniversiteit van Groningen

deed hij onderzoek naar het eetgedrag van ratten en het gedrag van koolmezen. Na het

vervullen van de dienstplicht bij de Koninklijke Marine trad hij in 1973 in dienst bij

het toenmalige Centraal Diergeneeskundig Instituut, tegenwoordig ID-DLO, te

Lelystad. Als analist was hij daar tot 1989 werkzaam op de afdeling Parasitologie en

voornamelijk betrokken bij het epidemiologisch onderzoek van de leverbotziekte. Van

1989 tot 1992 werkte hij als analist/programmeur op de afdeling Automatisering van

hetzelfde instituut. Daarna verbleef hij een jaar in Pakistan als medewerker bij het

‘Dutch Committee for Afghanistan’. Van 1994 tot 2000 was hij als technisch

medewerker verbonden aan de afdeling Dierfysiologie van de Rijksuniversiteit te

Groningen in het kader van het NWO/STW-project ‘Milieuvriendelijke bestrijding

van huisvliegen door middel van gecombineerde visuele en chemische prikkels’. Zijn

onderzoek binnen dit project heeft geleid tot de totstandkoming van dit proefschrift.


