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Ferishta Raiez werd op 14 juni 1980 geboren in Kabul (Afghanistan) waar ze ook haar 
jeugd heeft doorgebracht. In 1991 is zij begonnen aan het middelbaar onderwijs in Kabul, 
maar door de omstandigheden in haar geboorteland heeft ze in 1992 haar opleiding moeten 
staken. In 1995, een jaar na haar komst in Nederland, begon zij aan haar VWO opleiding 
aan het Edith Stein college in Den Haag. Na het behalen van haar VWO diploma in 2000 is 
zij begonnen aan de studie Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Als afsluiting van haar studie heeft zij bij de afdeling Klinische Informatiekunde van het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam een wetenschappelijke stage 
uitgevoerd naar het onderhoud van medische terminologiesystemen. In 2004 studeerde zij 
af en aansluitend is zij begonnen met de Master Gezondheidswetenschappen aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. In augustus 2005 heeft zij deze Master succesvol afgerond met 
een wetenschappelijke stage op het gebied van prognostische modellen in de intensive care. 
Na het afronden van haar studie startte Ferishta als datamanager bij de NICE registratie en 
als kwaliteitsmanager bij het kwaliteitsmanagementsysteem medische registraties op de 
afdeling Klinische Informatiekunde, alwaar een belangrijke taak bestond uit het 
voorbereiden van de ISO9001 certificering van de registraties. Vanaf 2006 combineerde zij 
haar werkzaamheden voor de NICE registratie met een promotieonderzoek naar de 
toepassing van terminologiesystemen en prognostische modellen ten behoeve van 
kwaliteitsmeting op de intensive care. Na het afronden van haar promotieonderzoek in 2010 
zet Ferishta haar werkzaamheden voor de NICE registratie als post-doc voort bij de 
afdeling klinische informatiekunde in AMC.  
Ferishta is sinds juli 2005 gelukkig getrouwd met Naser Bakhshi. In december 2009 zijn zij 
gezegend met de geboorte van hun eerste kindje Eva. 
 

 

 
 
 


