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Curriculum Vitae

Joke Wielenga werd in 1959 in Amsterdam geboren. Na de HAVO aan het Cartesius Lyceum 

/ Reina Prinsen Geerligs HAVO in haar woonplaats te hebben doorlopen, begon zij in 1977 

haar HBO-Verpleegkunde opleiding in Amstelveen. In 1981 ronde zij deze opleiding af en 

begon haar verpleegkundige carrière in het toenmalige Burgerziekenhuis te Amsterdam. 

In 1982 maakte zij de overstap naar het toenmalige Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, 

om aldaar de verpleegkundige specialistische opleiding Obstetrie & Gynaecologie te 

volgen. Na het doorlopen van deze opleiding startte zij in 1983 de verpleegkundige 

specialistische opleiding tot neonatologie verpleegkundige. Vanaf 1983 is zij werkzaam 

op de afdeling IC neonatologie van het Emma Kinderziekenhuis / Academisch Medisch 

Centrum te Amsterdam. In 1990 startte zij met haar studie Gezondheidswetenschappen 

aan de Rijks Universiteit Limburg (tegenwoordig Universiteit Maastricht) te Maastricht. 

Haar afstudeerproject voor de richting Verplegingswetenschappen, betrof onderzoek 

naar gebruikte indicatoren ter vaststelling van pijn bij pasgeborenen door IC Neonatologie 

verpleegkundigen. Haar begeleider was Prof. Dr. Huda Huyer – Abu Saad. Haar doctoraal 

examen behaalde zij in 1995. In 1996/97 volgde zij de opleiding Klinische Epidemiologie 

voor Verpleegkundigen waarvoor zij onderzoek deed naar de Comfort Schaal en stress bij 

de pasgeborenen (zie hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift). Sinds 1996 combineert zij 

haar werk als verpleegkundige IC Neonatologie met dat van verpleegkundig onderzoeker. 

Sinds 2003 is zij wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling IC Neonatologie. In 1999 

werd zij in Boston door Prof. Dr. Heidelise Als getraind in het uitvoeren van Naturalistic 

Behavioral Observation binnen het Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessement Program (NIDCAP). Certificatie volgde in 2001 in Zweden door Dr. Agneta 

Kleberg. 

Joke Wielenga heeft een zoon, Thijs, samen wonen zij in Amsterdam.
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