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CURRICULUMM VITAE 

CURRICULUMM VITAE 

Annemiekee van S t ra ten werd geboren op 31 mei 1965 te Amste rdam. Na 

dee HAVO en he t VWO te hebben doorlopen, begon zij in 1984 a a n de s tudie 

psychologiee aan de Universi tei t van Amsterdam. In 1990 s tudeerde zij af 

bijj de vakgroep Klinische Psychologie. In de periode 1990 - 1993 heeft zij 

b innenn het CVA project, in he t Academisch Medisch Cen t rum op de 

afdelingg Neurologie, diverse functies vervuld. In 1994 is zij begonnen a a n 

h a a rr promotieonderzoek bij de afdeling Sociale Geneeskunde in het AMC 

(Universiteitt van Amsterdam) . In deze periode heeft zij tevens h a a r 

regis t ra t iee als epidemioloog A behaald. Daarnaas t volgde zij de opleiding 

voorr promovendi aan de Nether lands School of Public Heal th. 

Naa afloop van dit promotieonderzoek wilde zij h a a r kennis over 

effectiviteitt en kwaliteit van zorg graag toepassen binnen de geestelijke 

gezondheidszorg.. In 1998 heeft zij een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

onderr de bewoners van een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen. 

Datzelfdee jaar werd zij aangenomen als wetenschappelijk medewerker bij 

hett Trimbos-inst i tuut te Utrecht . Momenteel voert zij een grootschalig 

gerandomiseerdd onderzoek ui t n a a r de kosten-effectiviteit van 

verschillendee behandel ingen voor angststoornissen en depressies. 
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