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Curriculum Vitae

Eric Ruhé werd geboren op 18 November 1968 in Amsterdam, als oudste van drie zoons. Toen hij
vijf was verhuisde het gezin naar Overijssel, waar zij tien jaar op het platteland woonden. Hierna
verhuisden zij naar Den Haag, waar hij in 1986 het eindexamen VWO behaalde. 

Vanaf 1986 studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1991 het
doctoraal examen behaalde. Hierna vond een reis naar Kenia en Tanzania plaats waarbij hij zijn
eerste kennismaking met wetenschappelijk onderzoek had bij het uitvoeren van de
resistentiebepaling van de malaria parasiet voor de middelen chloroquine en amodiaquine via de
Afrikaanse flying docters (AMREF).

In 1992 startte hij zijn co-schappen en behaalde in Juli 1995 het artsexamen, na opnieuw 6
maanden in Tanzania te hebben doorgebracht tijdens een tropen co-schap. Als een der laatste in
Nederland vervulde hij vanaf 1995 zijn vervangende militaire dienst bij het instituut voor
Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) van de Vrije Universiteit, waar hij de toenmalige
cross-sectionele gegevens van de Hoorn Studie voorzag van een mortaliteits- en
morbiditeitsregistratie. Deze mortaliteits- en morbiditeitsregistratie is tot op heden operationeel.
In deze periode volgde hij de postacademische opleiding tot klinisch-epidemioloog. 

Vanaf 1997 startte hij zijn carrière in de psychiatrie met een baan als AGNIO bij het
zorgprogramma Stemmingsstoornissen van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Van 1998
tot 2002 was hij in het AMC in opleiding tot psychiater (opleider Prof.dr. B.P.R. Gersons),
aangevuld met twee keuzestages bij de stichting Mentrum. Tijdens de opleiding psychiatrie kon
zijn interesse in onderzoek bij stemmingsstoornissen verder worden ontwikkeld door een
subsidie vanuit het AMC. Met deze subsidie werd in 2001-2002 een richtlijn voor het klinisch
handelen bij onvoldoende respons op het eerste antidepressivum opgesteld, waarvan enkele
publicaties in dit proefschrift zijn opgenomen. Deze AMC-richtlijn werd eveneens gebruikt bij de
samenstelling van de multidisciplinaire richtlijn Depressie die in deze periode werd ontwikkeld.
Deze richtlijn vormde tevens het uitgangspunt voor subsidieaanvragen en de andere studies die in
dit proefschrift staan beschreven. Sinds zijn inschrijving in het specialistenregister in Juni 2003,
werkt hij als stafpsychiater bij het zorgprogramma Stemmingsstoornissen van het AMC, en heeft
hij zich verder gespecialiseerd in de behandeling van uni- en bipolaire depressies.

Eric Ruhé leeft sinds 1994 samen met Katelijne Schmeink, met wie hij in 1998 is getrouwd. Zij
hebben samen twee prachtige dochters: Laura (2000) en Merle (2002).
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Eric Ruhé was born in Amsterdam on November 18th, 1968. He is the eldest of three sons. At the
age of five, the family moved to Overijssel, a rural part of the Netherlands, where they lived for
ten years. The family then moved to The Hague, where he completed his secondary school (VWO). 

From 1986 until 1991, he studied medicine at the University of Amsterdam. His first encounter
with scientific research was in Kenya and Tanzania, where he participated in the determination of
resistance of plasmodium Falciparum against chloroquine and amodiaquine, a project conducted
for the African flying doctors service (AMREF).

He started his internships in 1992 and received his medical degree in 1995, after spending
another 6 months in Tanzania, performing a special internship in tropical medicine. He thereafter
served his civil service at the Vrije Universiteit, at the institute for extramural medicine (EMGO).
He developed a mortality and morbidity registration for the Hoorn Studie, which was until then a
cross-sectional study. This mortality and morbidity registration is still operational until now.
During this civil service, he received his masters in clinical epidemiology.

Since 1997, he has been working in psychiatry, first as a non-resident (AGNIO) at the program
for Mood Disorders of the Academic Medical Center (AMC). From 1998 until 2002, he specialized
in psychiatry at the AMC and Mentrum. During his residency he combined his epidemiological and
psychiatric knowledge, and performed a clinical practice guideline project, funded by the AMC.
This local guideline was also incorporated in the Dutch multidisciplinary guideline for depression
which was developed at the same time. Three publications of this thesis result form the guideline
project. Thereafter two grant applications were written and awarded, which enabled the other
studies of this thesis. Since his registration as a psychiatrist in 2003, he has been working as a
specialized clinical psychiatrist at theprogram for Mood Disorders at the AMC. 

He shares his life with Katelijne Schmeink, they were married in 1998. Together they have two
wonderful daughters: Laura (2000) and Merle (2002).




