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Curriculum Vitae 

Maruschka Merkus werd op 11 december 1966 te Nijmegen geboren. In 1985 behaalde zij 
het diploma Gymnasium-ß aan het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen en begon zij met de 
studie Voeding van de Mens aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Gedeelten van 
haar studietijd bracht zij door bij het Universitair Ziekenhuis te Gent in België, bij het 
toenmalig Centrum voor Epidemiologie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) te Bilthoven en bij het Istituto Nazionale della Nutrizione te Rome in 
Italië. Het doctoraalexamen in de afstudeerrichtingen Fysiologie/Biochemie en Voeding 
en Gezondheid werd behaald in augustus 1991. 

In datzelfde jaar verhuisde zij naar Amsterdam alwaar ze in 1992 als wetenschappelijk 
onderzoeker begon bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het Academisch 
Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam (AMC). In 1993 volgde registratie als 
Epidemioloog A en in 1994 trad zij in dienst bij de afdeling Klinische Epidemiologie en 
Biostatistiek van het AMC. Daar begon zij aan het onderzoek dat beschreven is in dit 
proefschrift. Daarnaast verrichtte zij werkzaamheden voor een door de Hartstichting 
gefinancierd onderzoek naar de behandeling van patiënten met een subarachnoïdale 
bloeding. 

Na haar promotie zal zij werkzaam blijven bij de afdeling Klinische Epidemiologie en 
Biostatistiek van het AMC. Haar hoofdtaak betreft de methodologische begeleiding van 
een aantal Ontwikkelingsgeneeskunde projecten. 


