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Ivanka van der Meulen wordt in 1973 geboren te Den Haag. In 1991 rondt zij het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs cum laude af aan het Veurs College in Leidschendam en start
zij met de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens haar studie doet zij
verschillende student-assistentschappen: bij de afdeling Anatomie (snijzaal onderwijs) en bij
de afdeling geriatrie (ontwikkeling computer ondersteund geriatrie onderwijs). Tevens doet
zij als student-assistent wetenschappelijk onderzoek bij de afdeling Oncologische Chirurgie,
in samenwerking met het Integraal Kankercentrum West, met als supervisor prof. dr. C.J.H.
van de Velde. Als afstudeeronderzoek doet zij onderzoek naar delirium bij ouderen op de
afdelingen algemene chirurgie, vaatchirurgie, orthopedie en oogheelkunde in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Tijdens de coschappen wordt Ivanka zeer enhousiast over het
vak oogheelkunde. Nadat zij de studie geneeskunde cum laude afrondt in 1998, start zij haar
carrière in de oogheelkunde als zaalarts oogheelkunde in het Academisch Medisch Centrum. In
1999 vangt zij aan met de opleiding tot oogarts in datzelfde ziekenhuis, met als opleider prof. dr.
M.D. de Smet. Na het afronden van deze opleiding volgt aansluitend een fellowship Cornea en
Refractiechirurgie in het Oogziekenhuis Rotterdam in 2004, gevolgd door een fellowship Cornea
and External Diseases in Moorfields Eye Hospital, London, UK, onder supervisie van prof. dr. J.
K.G. Dart, van januari tot april 2005. Na haar fellowship in Moorfields werkt Ivanka vanaf 2005 als
oogarts en staflid, met superspecialisatie cornea en oogheelkundige voorsegmentsproblematiek,
op de afdeling oogheelkunde van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. In
2006 komt zij in contact met Dr. Tom van den Berg, die haar uitleg geeft over de door hem
ontwikkelde strooilichtmeter C-Quant. Dit contact leidt in 2007 tot het starten van verschillende
onderzoeksprojecten naar strooilicht bij oogheelkundige voorsegmentsaandoeningen. De
resultaten van die onderzoeksprojecten komen bijeen in dit proefschrift.
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