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Curriculumm Vitae 
Nellekee {Cornelia Geertruida) Koedoot werd op 24 oktober 1958 geboren te Zutphen. Na het 

behalenn van het VWO diploma in 1978 aan het Christelijk Lyceum Arnhem, begon zij in 

datzelfdee jaar aan haar studie Pedagogische en Andragologische Wetenschappen aan de 

Vrijee Universiteit in Amsterdam. Na haar kandidaatsexamens in 1981 koos zij in de doctoraal 

fasee voor andragologie, met als specialisatie Volwasseneducatie. Het doctoraalexamen werd 

inn 1987 behaald. Aansluitend heeft zij bij de vakgroep Sociale Gerontologie van de Vrije 

Universiteitt onderzoek verricht, gefinancierd door het Ministerie van WVC, naar de 

mogelijkhedenn van case management in de ouderenzorg. 

Naa afronding van het onderzoeksproject aan de Vrije Universiteit startte zij in 1993 met een 

sociaal-oncologischh fellowship, verworven bij de Nederlandse Kankerbestrijding. Dit fellowship 

hadd als onderwerp 'het besluitvormingsproces rond euthanasie bij kankerpatiënten' en bood 

haarr de mogelijkheid zich rondreizend te oriënteren op de wetenschappelijke stand van zaken 

inn de wereld met betrekking tot dit onderwerp.. Tijdens de uitvoering van dit fellowship was 

zijj gedetacheerd bij de afdeling Medische Psychologe van het Academisch Medisch Centrum 

inn Amsterdam. Het fellowship resulteerde in het indienen van een voorstel voor een kwalitatief 

onderzoekk naar het besluitvormingsproces rond palliatieve chemotherapie, dat in 1995 van 

startt ging en het begin van het promotietraject inluidde. Een tweede onderzoeksvoorstel 

werdd in 1997 gehonoreerd door het Koningin Wilhelmina Fonds en betrof een kwantitatieve 

benaderingg van het besluitvormingsproces. Dit proefschrift is tot stand gekomen onder leiding 

vann Prof dr. JCJM de Haes en Prof dr RJ de Haan en onder begeleiding van de medisch 

oncologenn dr. PJM Bakker en dr A de Graeff en vormt het eindresultaat van de beide 

onderzoeksvoorstellen.. In 2000 is haar posterpresentatie beloond met een 'award' van de 

Societyy for Medical Decision Making (SMDM). 

VanVan 1998 tot 2001 heeft zij de opleiding Bedrijfskunde bij de Stichting Leergangen Bedrijfskunde 

gevolgdd en afgerond. Voortbordurend op deze opleiding is zij van april 2002 tot september 

20033 voor 20 uur werkzaam geweest als manager opleidingen bij de Centrale Rino Groep in 

Utrecht. . 
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