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Biografie

Anouk Urbanus werd geboren op 1 maart 1984 te Amsterdam. Na het behalen van haar VWO 
diploma aan het Erfgooiers College te Huizen in juni 2002, ging zij Biomedische Wetenschappen 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam studeren. Ter afsluiting van haar Bachelor liep zij stage 
onder begeleiding van Dr. Natalia Kuchuk en Prof. Dr. Paul Lips op de afdeling endocrinologie van 
het VU medisch Centrum in Amsterdam. Anouk beschreef in haar bachelorthesis de therapietrouw 
na het eerste jaar follow up bij osteoporose patiënten met een recente fractuur.

Na haar Bachelor startte Anouk met de Master ‘International Public Health’. Ter afronding liep ze 
een stage van 4 maanden in Accra (Ghana). Anouk deed hier een ‘cost of illness’ studie bij patiënten 
met een hiv-1 en/of hiv-2 infectie onder begeleiding van Prof. Dr. Maarten Postma, (Universiteit 
van Groningen). Vervolgens specialiseerde zij zich verder door de Master ‘Infectious Diseases’ te 
volgen, welke met een stage bij de GGD Amsterdam werd afgesloten (onder begeleiding van Freke 
Zuure, MSc en Prof. Dr. Maria Prins). Gedurende deze stage probeerde Anouk door middel van 
diepte-interviews de barrières om zich te laten testen, bij mensen met een risico op hepatitis C, te 
identificeren. Deze studie leidde tot een publicatie waar Anouk coauteur van is. 

Binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid GGD Amsterdam-AMC (nu bekend 
als Sarphati Initiatief, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en 
Flevoland) kwam vervolgens een promotieplek vrij, waar zij succesvol op solliciteerde. In oktober 
2007 startte Anouk met haar promotieonderzoek onder begeleiding van Prof. Dr. Maria Prins en 
Prof. Dr. Roel Coutinho waar dit boekje het resultaat van is. Tijdens haar promotie heeft Anouk 
met veel plezier haar onderzoek opgezet, de deelnemers geïnterviewd, de resultaten geanalyseerd 
en tot slot gepubliceerd. Ook heeft zij op meerdere internationale congressen haar resultaten mogen 
presenteren.

Naast de onderzoekswerkzaamheden had Anouk altijd al interesse in beleidsvraagstukken binnen 
het veld van infectieziekten. In december 2011 startte zij als beleidsmedewerker en coördinator 
van het vaccinatieprogramma voor hepatitis B-risicogroepen op de Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding (LCI), Centrum infectieziektebestrijding (CIb) bij het RIVM waar zij tot 
op heden met veel plezier werkt. 
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