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Curriculumm Vitae 

Cathrienn Jacobi werd op 23 april 1973 geboren in Zaandam. Ma haar eindexamen 
aann het Vossius Gymnasium te Amsterdam, startte zij de studie Biomedische 
Wetenschappenn aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Als onderdeel van deze studie 
volgdee zij stages in het Academisch Ziekenhuis te Leiden bij de afdelingen 
Heelkunde,, Medische Psychologie en Neurolgie en volgde zij een keuzevak in de 
Klinischee Neuropsychologie. In 1995 behaalde zij het Doctoraal Examen. Direct 
daaropvolgendd begon zij aan de studie Psychologie, waarmee zij na het behalen 
vann de propedeuse stopte. Tegelijkertijd werkte zij als statistisch onderzoeker bij 
hett Centraal Bureau voor de Statistiek te Heerlen. In september 1997 begon zij aan 
haarr promotieonderzoek bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch 
Medischh Centrum te Amsterdam, waarvan de resultaten in dit proefschrift 
beschrevenn zijn. Tijdens haar promotieonderzoek werd zij verder opgeleid in de 
statistiekk en epidemiologie en in april 1999 liet zij zich als Epidemioloog A 
registreren.. Sinds september 2002 is zij werkzaam als post-doc onderzoeker bij de 
afdelingg Medische Besliskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum. 
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