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CURRICULUM VITAE
Marja Storm-Versloot werd in 1959 geboren in Velsen Noord. Tot haar 8e jaar verbleef ze bij 

haar ouders aan boord van de Ebenhaëzer. Tot 1974 verbleef ze op schippersinternaten en 

behaalde daar haar MAVO diploma aan de Koninklijke Juliana School in Lemmer. Vervolgens 

behaalde ze in 1976 het HAVO diploma aan het Revius college in Deventer. Nog te jong voor 

de opleiding tot verpleegkundige volgde ze een Sociaal Diakonaal Jaar, en werkte een jaar 

lang bij lichamelijk gehandicapten in Velp. In 1977 startte zij met de inservice-opleiding aan 

de Anna Reynvaan school van het AZUA in Amsterdam. Na het behalen van haar diploma in 

1981 verhuisde ze mee naar het Academisch Medisch Centrum en heeft vervolgens 20 jaar 

op de afdelingen Chirurgie, en de afdeling Vaatchirurgie/Traumatologie gewerkt. 

Ze volgde verschillende opleidingen: in 1991 de HBO opleiding Verpleegkundige Informatica, 

in 1999 de opleiding Klinische Epidemiologie en Biostatistiek voor Verpleegkundigen, en in 

2005 rondde ze de Master opleiding Evidence Based Practice af.

Als verpleegkundig onderzoeker werkte ze mee aan richtlijnenstudies: de TEMP studie, 

de Laxeerstudie en het postoperatieve gebruik van een maagsonde, met als doel om lokale 

Evidence Based aanbevelingen te formuleren. Ze deed ook onderzoek naar triagesystemen 

en zilververbanden. Daarnaast werkte ze mee aan de Smoke Trial, AJAX trial en PSS hip trial.

Op dit moment is ze werkzaam als stafmedewerker Kwaliteit en Zorg met als 

aandachtsgebied Evidence Based Practice en indicatoren.

Marja is getrouwd met Nico en ze hebben samen een tweeling: Philip-Jan en Jasperina.
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