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INTERESSE 
 
Ik ben geïnteresseerd in hoe moleculen gezamenlijk een complexe levende cel kunnen vormen. Mijn aandacht richt 
zich daarbij vooral op eiwitten. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik de vouwing van eiwitten onderzocht, 
oftewel hoe een lineaire keten van aminozuren zich opvouwt tot een unieke en functionele driedimensionale 
structuur. Later is mijn interesse meer verschoven richting membraaneiwitten, en dan met name naar de vraag hoe 
eiwitten diffunderen in het vlak van de membraan en daar functionele complexen vormen. Bij mijn onderzoek 
gebruik ik diverse biochemische en biofysische technieken, variërend van Crispr-Cas tot single-molecule 
fluorescentie microscopie. Ook haal ik veel energie uit het overbrengen van mijn kennis en inzicht aan studenten, 
zowel in de bachelor als in de master fase.  
 
ONDERWIJS 
 
In het eerste jaar van de opleiding Biomedische Wetenschappen ben ik docent en coördinator van het vak 
Biochemie. In het eerste jaar van de opleiding Gezondheid en Levenswetenschappen ben ik docent en 
coördinator van het vak Bouwstenen van het Leven. In het MSc programma Biomolecular Sciences geef ik het 
vak Biophotonics. Daarnaast begeleid ik jaarlijks diverse bachelor en master studenten bij hun stages, zowel 
intern als extern. 
 
WERKERVARING 
 
2006-heden Universitair docent 

Afdeling Moleculaire Celbiologie, Vrije Universiteit Amsterdam.  
2004-2006 Post-doctorale onderzoeker 

Afdeling Structuurbiologie, Vrije Universiteit Amsterdam. 
 
OPLEIDING 
 
1998 - 2004 Promovendus 

Laboratorium voor Biochemie, Wageningen Universiteit, Wageningen. 
Proefschrift titel: Surfing the free energy landscape of flavodoxin folding 

1993 - 1998 Moleculaire Wetenschappen 
Wageningen Universiteit, Wageningen. 
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