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Wynanda Annefloor van Enst werd op 24 januari 1986 in Arnhem geboren, als 
jongste in een gezin met twee dochters. Na een basisschool in Doorwerth en 
Zwolle ging zij naar het Atheneum+ aan de Thorbecke Scholengemeenschap 
te Zwolle. Zij volgende het Natuur en Gezondheid-profiel in combinatie met 
filosofie. Voor haar profielwerkstuk deed ze onderzoek naar het gebruik van 
cholesterolverlagende margarine. In 2004 begon zij met haar studie Algemene 
Gezondheidswetenschappen gevolgd door een Master in Lifestyle and Chronic 
disorders aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hiervoor deed ze enkele 
onderzoeken naar chronische lage rugklachten. In 2009 startte ze bij het Dutch 
Cochrane Centre in het AMC te Amsterdam. Zij werkte als junior onderzoeker 
mee aan talloze systematische reviews en aan het onderwijs op gebied van 
systematische reviews en evidence-based medicine. Daarnaast deed zij pro-
motieonderzoek naar empirische methoden voor systematische reviews en 
evidence-based medicine. 
Sinds april 2014 is Annefloor werkzaam bij het Kennisinstituut van Medisch 
Specialisten te Utrecht en ondersteunt evidence-based richtlijnontwikkeling.


