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Curriculum vitae

De schrijfster van dit proefschrift werd op 17 december 1964 geboren in Nijmegen. In 
1983 werd het diploma Voorbereiding Wetenschappelijk Onderwijs behaald aan het 
Sint Joris College te Eindhoven. In datzelfde jaar begon zij haar opleiding tot arts aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden, die zij afsloot in oktober 1990 met het behalen van het 
artsexamen. Van 1990 tot 1991 werkte zij als arts-assistent niet in opleiding interne 
geneeskunde en cardiologie in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Leiderdorp, alwaar zij 
van 1991 tot 1993 haar opleiding tot internist startte (opleider: dr. W. A. van Amstel). 
Deze opleiding werd vervolgd in het Academisch Ziekenhuis Leiden (opleider: prof. 
Dr. A. E. Meinders), waarna registratie als internist volgde in september 1997. Daarna 
volgde een periode van twee jaar onderzoek in het laboratorium van prof. G. S. Firestein, 
hoofd van de afdeling Rheumatology, Allergy and Immunology van de University of 
California, San Diego School of Medicine te La Jolla, Californië. In 1999 startte zij haar 
opleiding tot reumatoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (opleider: prof. Dr. 
F.C. Breedveld). In 2001 werd zij geregistreerd als reumatoloog. Sindsdien werkt zij als 
staflid bij de divisie Klinische Immunologie en Reumatologie van de afdeling Inwendige 
Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Sinds 2006 is zij 
secretaris van het Concilium Rheumatologicum en sinds 2008 plaatsvervangend lid bij 
de Medische Specialisten Registratie Commissie.




