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Debby Keuken werd geboren op 21 mei 1973 te Amsterdam. Na het 

behalen van het Gymnasium B diploma in 1992 aan het Murmellius Gymnasium te 
Alkmaar, begon zij in datzelfde jaar met de studie Medische Biologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Tijdens haar studietijd was zij lid van de studentenvereniging SSRA en 
verrichtte daar verschillende bestuursfuncties, waaronder een jaar full time als secretaris 
van het algemeen bestuur. In 1995 verruilde zij Medische Biologie voor een doctoraal 
Wetenschapsdynamica (biologische variant) aan dezelfde universiteit. In 2000 behaalde 
zij haar doctoraal en vertrok begin 2001 voor een reis van 7 maanden door Australië. 
Na terugkomst startte zij in december 2002 bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van 
het Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam als onderzoeker aan het 
project “Genderbias in wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling ten behoeve 
van de Nederlandse gezondheidszorg”. In 2004 begon zij als onderzoeker aan het project 
“Diversiteitsconsultatie voor richtlijnontwikkelaars”. De resultaten van beide projecten 
staan beschreven in dit proefschrift. Sinds maart 2008 werkt Debby als cohortbeheerder 
bij de afdeling Huisartsgeneeskunde en als coördinator van de BioBusiness summer 
school bij de Graduate School for Medical Sciences, beide in het Academisch Medisch 
Centrum.


