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Curriculum Vitae 

 

Thea Strieder werd geboren op 31 maart 1958 te Amersfoort. In 1977 behaalde zij het 

Atheneum-ß-diploma aan de RKSG Het Eemlandcollege te Amersfoort. In hetzelfde jaar 

begon zij met de studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar 

opleiding tot arts leerde zij haar partner Milton Dorothea kennen en werden hun twee 

kinderen Naomi (1983) en Nigel (1986) geboren. In januari 1988 behaalde zij haar 

artsexamen. 

Vanaf medio 1988 was zij achtereenvolgens werkzaam als verslavingsarts, arts 

jeugdgezondheidszorg (JGZ) en gemeentelijk lijkschouwer. Vanaf mei 1996 was zij halftime 

werkzaam als onderzoeker en halftime als arts JGZ GGGD Amsterdam, vanaf 1999 halftime 

als onderzoeker en halftime districtsarts Ouder&Kindzorg thuiszorg Eemland, het latere 

Acare. In 2002 was zij een half jaar werkzaam als AGNIO Kindergeneeskunde in het AMC in 

afwachting van een aanvullende onderzoeksbeurs. Tijdens haar dienstverband bij de GGGD 

heeft zij de JGZ vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad van de GGGD. In haar Acare tijd 

was zij bestuurslid (secretaris) van de LFC (Landelijke Federatie Consultatiebureau-artsen) en 

later van de AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland). 

Vanaf mei 1996 tot en met december 2003 werd een prospectief cohort onderzoek 

uitgevoerd naar determinanten van autoimmuun schildklierziekten (projectleiders Prof. Dr. 

W.M. Wiersinga, Prof. Dr. J.G.P. Tijssen, en wijlen Dr. M.F. Prummel), waarvan de 

resultaten in dit proefschrift beschreven staan. Tijdens deze onderzoeksperiode werd nauw 

samengewerkt met Prof. Dr. H. Drexhage, immunoloog  van het ErasmusMC te Rotterdam, 

en Prof. Dr. B.E. Wenzel, biochemicus aan de Universiteit van Lubeck.  

Vanaf januari 2004 was zij werkzaam als arts in opleiding tot psychiater 

achtereenvolgens op de afdeling Kinder & Jeugd Psychiatrie (KJP) van het Erasmus MC-

Sophia te Rotterdam (opleider: Prof. Dr. F. Verhulst), de PAAZ-afdeling van het Elisabeth 

ziekenhuis te Tilburg (opleider: Drs. J. van Laarhoven) en bij de GGZ Midden -Brabant te 

Tilburg (opleider: Prof. Dr. P. Hodiamont, in 2008 opgevolgd door Dr. C. Rijnders). Het 

laatste half jaar van haar opleiding tot psychiater van maart tot september 2008 was zij 

werkzaam bij de afdeling MGGZ (opleider: Drs. W. Tuinebreijer) van de GGD Amsterdam en 

heeft zij dit proefschrift kunnen afronden. Inmiddels is zij sinds oktober 2008 werkzaam op de 

Kinderkliniek van de afdeling KJP van het Erasmus MC-Sophia te Rotterdam (opleider: Prof. 

Dr. F. Verhulst) als psychiater in opleiding voor Kinder & Jeugdpsychiater. 


