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Curriculum Vitae

Sophie Liem werd als tweede van vier kinderen op 1 mei 1984 geboren in Arnhem en groeide op in 

Bilthoven. Nadat ze het VWO diploma behaalde aan Het Nieuwe Lyceum te Bilthoven, startte ze in 

2002 haar studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar wetenschappelijke 

stage deed zij onderzoek naar het geheugen van pasgeborenen in het BC Women’s and Children’s 

hospital in Vancouver, Canada (Prof. dr. R.G. Barr). Na een keuze co-schap Chirurgie in Paramaribo 

behaalde zij in december 2009 het artsexamen. Het nieuwe jaar werd gestart als ANIOS gynaecologie 

en verloskunde in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (opleider dr. D.J. Bekedam). Onder leiding van Prof. 

dr. B.W.J. Mol en Dr. D.J. Bekedam werd in maart 2011 het klinisch werk gecombineerd met promotie 

onderzoek wat heeft geresulteerd in dit proefschrift. Tijdens het promotie onderzoek rondde zij de 

studie klinische epidemiologie aan de Universiteit van Amsterdam af. Sinds april 2013 is ze werkzaam 

als AIOS gynaecologie en verloskunde in het Kennemer Gasthuis (opleider dr. J.Lips). 


