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Curriculum vitae 

Hèlen Koch werd geboren op 4 november 1972 in Nijmegen. In 1991 deed ze 
eindexamen VWO op het Lindenholt College te Nijmegen en ging aansluitend 
Geneeskunde studeren in Maastricht. Tijdens haar studie was zij bestuurlijk 
actief in de medische faculteitsvereniging MFV Reflex en de co-assistenten 
vereniging Ko-beraad. Eind 1997 bracht zij de laatste drie maanden van haar 
opleiding door op de Filippijnen en werkte daar in Community Based Health 
Programs. In februari 1998 kreeg zij haar artsenbul, en ging aan de slag als 
AGNIO Interne Geneeskunde in wat destijds nog heette ziekenhuis de 
Lichtenberg in Amersfoort. In 1999 en 2000 was zij in deeltijd huisarts in 
opleiding (in de praktijk van Gerard Kips in Zevenbergen). Vanaf januari 1999 
was zij tevens in deeltijd werkzaam als arts-onderzoeker op de afdeling 
huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum - Universiteit van 
Amsterdam. Hier werkte zij aan het VAMPIRE (VAgue Medical Problems In 
REsearch) project, waarvan een deel van de resultaten in dit proefschrift zijn 
neergelegd. Het VAMPIRE project was een joint-venture met de afdeling 
huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Sinds oktober 2007 werkt 
zij als wetenschappelijk medewerker op de Afdeling Richtlijnontwikkeling & 
Wetenschap van het Nederlands Huisartsengenootschap. Hèlen is getrouwd 
met Dankert Woutersen en moeder van Sanne (2000) en Ivar (2003). 
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