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Petronella Jeanine (Petra) Vos is op 21 december 1966 geboren in Maassluis. Na het behalen 

van haar VWO diploma aan het Interconfessioneel Westland College te Naaldwijk is zij gaan 

werken als medewerkster particuliere relaties bij de ABN Bank. In 1989 is zij begonnen met de 

studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1993 heeft zij deze studie afgerond met 

een onderzoek naar coping en kwaliteit van leven bij mensen die een hart- of herseninfarct 

hadden gehad.

Na haar studie is zij één jaar werkzaam geweest als onderzoeker bij de afdeling Medische 

Psychologie en Psychotherapie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij een on-

derzoeksvoorstel geschreven heeft naar medicijngebruik onder (huis)artsen. In 1994 is zij 

(onbezoldigd) gaan werken bij de afdeling Medische Psychologie van de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Hier heeft zij meegeschreven aan een onderzoeksvoorstel met betrekking tot 

medisch onverklaarbare lage rugpijn.

Vanaf december 1995 tot 2002 is zij werkzaam geweest bij het Helen Dowling Instituut te 

Rotterdam (vanaf 2001 te Utrecht) als Onderzoeker in Opleiding. Het onderzoek van dit 

proefschrift is in deze periode uitgevoerd.

In oktober 2001 heeft zij de overstap naar het Integraal Kankercentrum Rotterdam (IKR) 

gemaakt. In eerste instantie als projectbegeleider binnen de oncologische zorg. Hier heeft zij 

aan verschillende projecten, waaronder Herstel en Balans en Regiovisie Oncologische zorg, 

meegewerkt. Sinds september 2006 is zij bij het IKR werkzaam als coördinator Palliatieve 

zorg. Eén van haar belangrijkste taken binnen de afdeling Palliatieve zorg, is de begeleiding 
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