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Curriculum Vitae 

Vanaf haar afronding van de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Hogeschool van 
Amsterdam in 1986 is Elizabeth Haverkort werkzaam als diëtist in het Academisch Medisch 
Centrum (AMC). Zij was jarenlang betrokken bij de (experimentele) dieetbehandelingen 
van peroxisomale en mitochondriale ziekten zoals X gebonden Adrenoleukodystrophie, 
ziekte van Refsum, Zellweger syndroom en de ziekte van Barth. Tijdens het multicenter 
onderzoek naar de effectiviteit van dieetbehandeling van patiënten met X gebonden 
Adrenoleukodystrophie was zij van 1990 tot en met 1995 aangesteld als landelijk coördi-
nator Diëtetiek voor de betrokken academische ziekenhuizen. 
Vanaf 1989 is zij werkzaam voor de afdeling Chirurgie en begeleid zij patiënten die 
majeure operaties in het maag-darm kanaal ondergaan. Vanuit de werkzaamheden op de 
afdeling Chirurgie is zij lid van het CHIODAZ (Chirurgisch Overleg Diëtisten Academische 
Ziekenhuizen) en was zij betrokken bij de totstandkoming van de landelijke CBO richt-
lijnen Diagnostiek en behandeling oesofaguscarcinoom en Perioperatief voedingsbeleid. 
In 2005 behoorde zij tot het eerste cohort dat de Universitaire Master-opleiding Evidence 
Based Practice (EBP) bij de Universiteit van Amsterdam afrondde. Dit was de opmaat voor 
het zelfstandig opzetten en uitvoeren van diverse klinische onderzoeken. 
Op dit moment werkt zij als diëtist-onderzoeker in het AMC, treedt zij op als gastdocent bij 
de master opleiding Nutrition and Health aan de Faculteit Gezondheidswetenschappen 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam en is als thesis begeleider verbonden aan de EBP 
opleiding. Daarnaast biedt zij diëtetische ondersteuning aan (oncologische) patiënten 
die via de poli’s oncologie, radiotherapie en GIOCA (Gastro-Intestinal Oncology Center 
Amsterdam) naar haar worden doorverwezen. 


