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Curriculum vitae

Marije Russcher werd op 23 december 1979 geboren in Utrecht. In 1998 behaalde zij 

het gymnasiumdiploma (cum laude) aan het Meridiaancollege, vestiging Het Nieuwe 

Eemland in Amersfoort. Vervolgens studeerde zij een jaar aan het Lewes Tertiary College 

in Lewes, East Sussex, Engeland. In 1999 begon zij aan de studie farmacie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. De doctoraalopleiding sloot zij in 2005 (cum laude) af na een 

wetenschappelijke stage onder leiding van prof. dr. J.-M. Löhr in het Laboratorium für 

molekulare Gastroenterologie in het Deutsches Krebsforschungszentrum in Heidelberg, 

Duitsland. Hier deed zij onderzoek naar de TGFβ signaalroute in adenocarcinoom van 

de pancreas. In 2006 werd haar de KNMP studentenprijs toegekend. In 2007 behaalde 

Marije het apothekersexamen en werkte zij achtereenvolgens als projectapotheker in 

het Diakonessenhuis in Utrecht en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Eind 

2007 startte zij met de opleiding tot ziekenhuisapotheker in het Meander Medisch 

Centrum. Vanaf 2008 werd dit gecombineerd met promotieonderzoek, beschreven in dit 

proefschrift. Het onderzoek is begeleid door prof. dr. C.A.J.M. Gaillard, prof. dr. P.M. ter 

Wee, dr. J.E. Nagtegaal en dr. B.C.P. Koch. Het is uitgevoerd in Meander Medisch Centrum 

in Amersfoort, VU Medisch Centrum in Amsterdam, Kennemer Gasthuis in Haarlem, 

Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp, Rijnstate ziekenhuis in Arnhem, Canisius Wilhelmina 

Ziekenhuis in Nijmegen en op de afdeling Genetica, laboratorium voor Chronobiologie 

en Gezondheid van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Vanaf februari 2014 is zij 

werkzaam als ziekenhuisapotheker / hoofd ziekenhuisapotheek van GGz Centraal. Marije 

woont samen met Jeroen Hassink, samen hebben zij een zoon, Jort.




