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Curriculum vitae 
 
Karin Ariana Wittkampf werd geboren op 12 februari 1979 te Warnsveld. Na het 
behalen van haar Vwo-diploma aan het Nieuwe Lyceum in Bilthoven in 1997, 
studeerde zij geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na een 
wetenschappelijke stage over de tweede stap in de behandeling van depressieve 
stoornissen met antidepressiva bij Eric Ruhe en Jochanan Huijser op de afdeling 
stemmingsstoornissen, psychiatrie, deed zij coschappen met als keuze coschap 
klinische neurofysiologie en oudste coschap neurologie. Na behalen van het 
artsexamen in 2004, startte zij als onderzoeker in opleiding, om de studie 
geneeskunde aan te vullen met meer wetenschappelijke ontwikkeling. Na een jaar 
startte zij samen met Kim Baas aan het Apollo-D project, een multicenter 
onderzoek van de afdelingen huisartsgeneeskunde en psychiatrie van de 
Universiteit van Amsterdam in samenwerking met onderzoekers van de afdelingen 
huisartsgeneeskunde en psychiatrie van de Radboud Universiteit van Nijmegen. 
Dit onderzoek bestond oorspronkelijk uit verschillende deelonderzoeken 
waaronder een screeningsprogramma gecombineerd met diagnostiek en een 
behandeltrial. Karin heeft zich gericht op de screening, de diagnostiek en het 
patiëntenperspectief op screenen op depressieve stoornissen in de 
huisartsenpraktijk. Parallel aan de opleiding tot onderzoeker is zij in 2006 gestart 
met de opleiding tot huisarts, in een AIOTHO-constructie (Arts In Opleiding Tot 
Huisarts en Onderzoeker). In december 2011 is zij geregistreerd als huisarts en 
sindsdien werkzaam als waarnemend huisarts.  
 
Karin is getrouwd met Tim de Bont en heeft twee kinderen, Isa en Olav de Bont 
(2008 en 2011). 
  




