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Curriculum vitae

Elisabeth Foncke werd geboren op 9 augustus 1973 te Gent, België. In 1991 behaalde 

ze haar diploma van ‘klassiek humaniora’ aan het Nieuwen-Bosch Instituut te Gent. In 

1991 begon zij aan haar studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Gent, waarbij 

ze een deel van haar co-schappen liep in het Centre Hospitalier Universitaire te Lille in 

Frankrijk. In 1998 behaalde ze het arts-examen waarna ze begon aan haar opleiding tot 

neuroloog aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Tijdens deze opleiding werkte ze 

de eerste 2 jaar op de afdeling Neurologie van het Sint-Jan Ziekenhuis in Brugge, waarna 

ze België verliet voor 1 jaar opleiding op de afdeling Neurologie van het Academisch 

Medisch Centrum in Amsterdam. In 2003 studeerde ze af als neuroloog aan het 

Universitair Ziekenhuis van Antwerpen waarna ze begon als neuroloog-onderzoeker bij 

de bewegingstoornissengroep van het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam 

onder begeleiding van dr. J.D. Speelman en dr. M.A.J. De Koning-Tijssen wat geleid heeft 

tot het tot stand komen van dit proefschrift. Van november 2006 tot september 2007 

combineerde ze deze werkzaamheden met een staflidfunctie op de afdeling Neurologie 

van het Sint-Jan Ziekenhuis in Brugge. Sinds november 2007 werkt ze als staflid Neurologie 

en bewegingsstoornissenneuroloog in het VUmc te Amsterdam.  
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