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207Over de auteur

Jip de Jong werd op 11 oktober 1972 in het Prinsengrachtziekenhuis te Amsterdam 
geboren. In 1991 behaalde hij zijn VWO diploma, waarna hij een klein jaar in Israel 
verbleef. In 1992 begon hij met de studie geneeskunde aan de Universiteit van Am-
sterdam. In zijn studietijd werkte hij in de thuiszorg, bij de bloedafname, zat hij in 
het bestuur van Haboniem Dror en was actief in de studentenvereniging SSRA, on-
der meer als voorzitter van de activiteitencommissie. Voor hij met zijn coschappen 
begon deed hij samen met Chris Marees onderzoek naar drugverslaving en HIV-
hulpverlening bij Lode Wigersma. Daarnaast deed hij wetenschappelijke stages op 
de afdeling seksuologie, anatomie & embryologie en bij experimentele interne ge-
neeskunde. Na zijn artsexamen in 1999 werkte hij als arts-assistent interne in het 
OLVG, tot hij in september 2000 met de huisartsopleiding begon. In maart 2003 
studeerde hij af, waarna hij diverse waarnemingen deed en ging werken in loon-
dienst in een praktijk in Alkmaar-Noord. Ook werkte hij als keuringsarts voor het 
CBR, als EHBO docent en als docent arts-patiëntcommunicatie bij het basiscurri-
culum geneeskunde van het VUmc. In 2004 werd hij junior-docent bij de Huisarts-
opleiding van het AMC. Aanvankelijk was hij verantwoordelijk voor multi-etniciteit 
in het onderwijs, onderwijsontwikkeling (onder meer spoedeisende geneeskunde) 
en was studiebegeleider. Later werd hij coördinator van de externe stages en begon 
hij met het promotieonderzoek waarvan dit proefschrift het resultaat is. Daarnaast 
werkt hij als docent Evidence-Based Medicine en sinds juni 2012 als coördinator van 
Nycteum. Sinds 2001 zingt hij in Vocaal Ensemble Frascanti. Jip de Jong woont sa-
men met Rachel Velthuis. Ze hebben twee prachtige dochters: Dinah en Rozanne.




