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Curriculum vitae
Marjolein Kok werd op 17 februari 1976 geboren in Alkmaar. Zij is de dochter van 

Hans en Paula Kok, en de zus van Erik-Jan. Zij groeide op in Egmond aan den Hoef. 

Zij volgde het VWO op het Petrus Canisius College in Alkmaar, alwaar zij in 1994 haar 

diploma behaalde. In 1995 behaalde ze haar propedeuse Medische Biologie aan de 

Universiteit van Amsterdam. In datzelfde jaar startte ze met haar studie Geneeskunde 

aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens het co-schap Verloskunde & Gynaecologie 

in het AMC werd zij door het vak gegrepen. Als oudste co-schap heeft zij een obstetrisch 

georiënteerd tropenco-schap in Mumias, Kenia gedaan.

In diezelfde periode werd ook haar interesse voor de wetenschap gewekt, en zodoende 

kwam zij in 2001 in aanraking met Joris van der Post. Aangezien eind 2000 een 

internationale toonaangevende studie werd gepubliceerd die het verloskundige beleid op 

het gebied van de stuitbevalling ingrijpend veranderde, was onderzoek in deze richting 

een logische stap. Zij begon oorspronkelijk met Annebeth de Vries aan een project dat 

uiteindelijk zou uitgroeien tot een promotie traject. In 2004 raakte Ben Willem Mol bij het 

project betrokken, waarna het zijn definitieve vorm begon te krijgen. 

Naast het wetenschappelijk onderzoek bleef Marjolein ook klinisch actief. Haar plezierige 

eerste baan in 2002 als ANIOS in het Zaans Medisch Centrum was voor haar de bevestiging 

dat ze gynaecoloog wilde worden. Een jaar later ging zij als ANIOS in het AMC werken en 

combineerde dat werk met haar onderzoek.

In april 2005 startte zij haar opleiding Verloskunde & Gynaecologie in het Spaarne 

Ziekenhuis in Hoofddorp (opleider dr. M.H. Emanuel). Een jaar later vervolgde zij haar 

opleiding in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (opleider prof. dr. M.J. 

Heineman). Zij heeft haar onderzoekswerkzaamheden altijd weten te combineren met haar 

klinische werk.

Marjolein woont samen met Janneke van den Broek  in Bos & Lommer, Amsterdam.

Marjolein Kok was born in Alkmaar, on February 17th 1976. She is the daughter of Hans 

and Paula Kok, and the sister of Erik-Jan. She was raised in Egmond aan den Hoef. After 

finishing seconday school in Alkmaar in 1994 she studied Medical Biology at the University 

of Amsterdam. In 1995 she started her study Medicine at the same university. During her 

internship Obstetrisc & Gynaecology in the Academic Medical Centre she became very 

interested in this field of medicine. 

In 2001, shortly after the publication of the results of the Term Breech trial which had a 

huge impact on the policy concerning breech delivery, a research line concerning this topic 
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was developed together wit Joris van der Post. In 2004 Ben Willem Mol joined the project 

and the results of the joint efforts put in this research resulted in this thesis.

Marjolein always combined her research activities with clinical duties. In 2002 she started 

her first job as a resident in the Zaans Medical Centre. In 2003 to 2005 she worked in the 

Academical Medical Centre. In 2005 she started her residency Obstetrics & Gynaecology 

in The Spaarne Hospital in Hoofddorp (head M.H. Emanuel MD, PhD). She continued her 

residency in 2006 in the Academic Medical Centre, Amsterdam (head prof. M.J. Heineman 

MD, PhD).

Marjolein lives together with Janneke van den Broek in Amsterdam, The Netherlands.
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