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Elinee Op de Coul is geboren op 21 mei 1969 in Veldhoven. Na het behalen van het VWO 
diplomaa aan het Strabrecht College in Geldrop, studeerde zij Voeding en Diëtetiek aan de 
Hogeschooll Nijmegen. Gedurende deze opleiding liep zij achtereenvolgens stage bij het 
Mariaa Ziekenhuis Tilburg, de Kruisvereniging Eindhoven en het Academisch Ziekenhuis 
Leiden.. In 1992 studeerde zij af, waarna zij begon met de studie Voeding van de mens 
aann de Landbouwuniversiteit Wageningen. Zij studeerde in 1995 af met als 
afstudeerrichtingen:: voedingsleer, methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoekk en epidemiologie. Na een korte periode als vrijwill ig hulpverlener bij 
Slachtofferhulpp Nijmegen, trad zij in 1996 in dienst als epidemiologisch onderzoeker bij 
dee Gemeenteli jke, Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG&GD) in Amsterdam. Het 
projectt waar zij voor aangesteld was, betrof onderzoek naar de introductie en 
verspreidingg van HIV-1 subtypen bij heteroseksuelen in Nederland. In nauwe 
samenwerkingg met de afdeling Humane Retrovirologie van het AMC werkte zij aan 
diversee studies op het gebied van de moleculaire epidemiologie van HIV-1 bij 
verschillendee risicogroepen binnen Europa. Deze studies vormen de basis voor dit 
proefschrift.. Gedurende haar periode bij de GG&GD presenteerde zij haar 
onderzoeksresultatenn op enkele internationale congressen en nam zij deel aan cursussen 
opp het gebied van statistiek en fylogenetische analysemethoden. Sinds oktober 2000 is 
zijj werkzaam als epidemioloog op het gebied van HIV surveillance bij het Centrum voor 
Infectieziektenn Epidemiologie (CIE) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM)) in Bilthoven. 
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