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Curriculum Vitae

Cris Lanting werd geboren op  december  te Bedum. Van  tot  doorliep hij zijn middelbare schooltijd op het Wessel Gansfort College te Groningen. Hierna
begon hij met zijn studie Technische Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Tijdens deze studie koos hij voor de richting Biomedische Technologie en bestudeerde
de doorbloeding van het brein met behulp van MRI labeling technieken (Arterial Spin
Labeling, ASL). Dit afstudeerproject werd uitgevoerd in het Neuro Imaging Center (NIC)
van de graduate school ‘Behavioral and Cognitive Neurosciences’ van de RUG.
Na het behalen van zijn ingenieurstitel in  begon hij een promotieonderzoek op
het gebied van auditieve fMRI en tinnitus vanuit de afdeling KNO van het Universitair
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Verscheidene studies werden uitgevoerd naar
de neurale representatie van tinnitus in het auditieve systeem van de mens. Het project
resulteerde in de openbare verdediging van een proefschrift en de verkrijging van de doctorsgraad in .
Aansluitend heeft hij een positie als postdoc geaccepteerd aan het MRC Institute of
Hearing Research te Nottingham (Verenigd Koninkrijk) waar hij onderzoek doet naar de
representatie van geluid in de auditieve cortex met behulp van fMRI en EEG.

