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Curriculum vitae 

Rien de Vos werd op 2 December 1959 te Amsterdam geboren. Na de Havo 
volgde hij in 1978 de Inservice Opleiding tot A-verpleegkundige in het 
Academisch Ziekenhuis Utrecht. Na zijn opleiding ging hij als verpleegkun
dige werken op de afdeling Anesthesie van het Operatiekamer complex van 
het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (AMC). Tezamen met de 
opleiding Operatie Assistent Differentiatie anesthesie (NZR) volgde hij een 
cursus management (IBW). In 1986 vertrok hij naar West Afrika, alwaar hij 
werkte voor Plan International. Hij keerde terug naar het AMC in 1988 en 
werd aangesteld als reanimatie coördinator, de eerste in Nederland, onder lei
ding van dr. RW Koster. 

In 1990 begon hij aan de AMC-Opleiding Klinische Epidemiologie voor ver
pleegkundigen ( K E W ) onder leiding van prof. dr. R.J. de Haan en start te aan 
het eind van 1993 zijn promotie-onderzoek als Verpleegkundig Onderzoeker 
in opleiding (VOIO) en werd begeleid door prof. dr. R.J. de Haan, prof dr. L.J. 
Krol en dr. RW. Koster. 

Gedurende zijn promotieproject kreeg hij verdere epidemiologische scholing 
door cursussen te volgen aan het New England Epidemiology Institute te 
Boston (VS). Hij was onder andere lid van de reanimatiecommissie in het 
AMC, trainer in Advanced Life Support, uurdocent aan de K E W en de huis-
cursus 'Critical Appraisal'. Tevens gaf hij les in medische ethiek en begeleidde 
onderzoeksstages van medisch studenten. Sinds November 1998 is hij werk
zaam op de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek van het AMC. 
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