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CURRICULUM VITAE 
 
Esther van de Wall werd geboren op 18 mei 1976 te Maastricht. In 1994 
behaalde zij haar diploma van de middelbare school aan de Provinciale 
Secundaire School Voeren (België) in de richting natuurwetenschappen. 
Ditzelfde jaar begon zij haar studie Biologie aan de Wageningen Universiteit 
en Research Centre. Tijdens deze opleiding werden drie doctoraalonderwerpen 
uitgevoerd: een functioneel morfologisch onderwerp, waarbij de 
schedelontwikkeling bij platvissen werd bestudeerd (dr. J.W. Osse, WUR); een 
gedragsoecologisch onderwerp waarbij het habituatieproces van de 
laaglandgorillas in het Dzanga-Sanga park, Centraal Afrikaanse Republiek 
werd bestudeerd (dr. A. Brunsting, WUR); het laatste onderwerp betrof een 
studie naar de rol van serotonine bij agressie bij de wildtype rat (dr. B.J. van 
der Vegt, RuG). In 1999 studeerde zij af met als specialisatie dierbiologie. 
Vanaf april 2000 tot oktober 2004 werkte ze als Assistent in Opleiding binnen 
de basiseenheid Neuroendocrinologie van de RuG. Als onderdeel van deze 
opleiding heeft zij van september 2003 tot juni 2004 gewerkt aan de 
‘Washington State University’ bij de vakgroep ‘Veterinary & Comparative 
Anatomy, Pharmacology & Physiology, Washington State University, Pullman, 
USA.’ (dr. R.C.Ritter). Het resultaat van deze onderzoeken is beschreven in dit 
proefschrift. In juni 2005 zal zij een post-doc onderzoeksbaan starten aan 
Albert Einstein College of Medicine (dr. G. J. Schwartz en dr. A. V. Azzara, 
Bronx, New York, USA). 
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