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Curriculum vitae

Jenny Ellen Ros werd op 7 april 1973 geboren te Purmerend en groeide op in de Beem-
ster (NH). Na het behalen van het VWO-diploma aan de Rijksscholen Gemeenschap in
Purmerend, ging zij in 1991 scheikunde studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Tijdens haar hoofdvakstage in 1995 heeft zij 6 maanden gewerkt bij de vakgroep Bio-
chemie en Moleculaire Biologie onder leiding van Dr. Harm van Heerikhuizen en Dr. Cindy
Gerhardt aan de karakterisering van een G-eiwit gekoppelde receptor in de zoetwaterslak
Lymnaea stagnalis.

Haar bijvakstage liep zij bij de vakgroep Farmacochemie onder leiding van Prof. dr.
Aalt Bast. In het kader van de Erasmus uitwisseling ging zij hiervoor gedurende 6 maanden
naar de vakgroep Farmaceutica van de Universiteit van Uppsala in Zweden. Hier werkte zij
onder leiding van Prof. dr. Per Artursson en Dr. Katrin Palm aan een model waarmee de
invloed van de lading van een molecule op zijn absorptie over het darmepitheel voorspeld
zou kunnen worden. Na haar afstuderen in 1996 ontving zij een beurs uit het VSB fonds,
die het mogelijk maakte nog 6 maanden bij deze afdeling te blijven werken.

Van september 1997 tot december 2001 was zij als onderzoeker in opleiding (OIO)
aangesteld bij de afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten van de faculteit Medische Weten-
schappen van de Rijksuniversiteit Groningen op een door de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierd project. Hier verrichtte zij onder lei-
ding van Prof. dr. Peter Jansen en Prof. dr. Michael Müller het onderzoek dat in dit
proefschrift beschreven is. Voor het onderzoek beschreven in hoofdstuk 5 werkte zij enkele
maanden op het laboratorium van Prof. dr. Christian Trautwein in Hannover, Duitsland.

Sinds 1 december 2001 is zij aangesteld bij de afdeling Kindergeneeskunde van de Rijks-
universiteit Groningen op een door de Maag Lever Darm Stichting gefinancierd project.
Hier doet zij onder leiding van Prof. dr. Folkert Kuipers onderzoek naar factoren betrokken
bij de regulatie van de Mdr2 genexpressie.






