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Epilepsie is een vaak voorkomende en ernstige neurologische aandoening
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epileptische geneesmiddelen.

naar de mogelijke rol die het enzyme glycogeen synthase kinase-3 (GSK3) kan spelen in epilepsie. Hiervoor werd de anticonvulsieve werking van

Haar doctoraatsonderzoek resulteerde in drie publicaties als eerste

verschillende inhibitoren van GSK-3 bestudeerd in acute diermodellen en
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