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Curriculum Vitae

Evelyne Clara Carolyne Cauberg werd op 20 mei 1982 geboren te Maastricht. Na een jaar 
verhuisde zij naar het mooie dorpje Eijsden, ten zuiden van Maastricht vlak bij de Belgische 
grens. In 2000 behaalde zij haar gymnasium diploma aan het Jeanne d’Arc College te Maastricht 
en begon direct daarna aan de studie geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Na het 
behalen van het artsdiploma verhuisde zij in augustus 2006 naar Amsterdam om in september 
te beginnen als ANIOS Intensive Care in het Medisch Centrum Alkmaar. Aldaar kwam zij voor het 
eerst echt in aanraking met de urologie en het was liefde op het eerste gezicht. Zij begon aan een 
promotietraject op de afdeling urologie van het AMC onder leiding van prof. de la Rosette en dr. 
de Reijke. Het resultaat van die 3 jaar en 3 maanden onderzoek heeft u nu in handen. In deze 
periode is zij ook aangenomen voor de opleiding urologie in het cluster AMC (opleider dr Th.M. 
de Reijke). Op 1 januari 2011 is zij begonnen aan de vooropleiding op de afdeling chirurgie in 
het Zaans Medisch Centrum (opleider dr. A.F. Engel). Het urologische gedeelte van de opleiding 
zal vanaf 2013 plaatshebben in het AMC en het Spaarne ziekenhuis (opleider dr. M.A. Noordzij).




