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Curriculumm Vitae

Curriculumm Vitae
Frankaa Meiland is geboren op 2 maart 1964 in Haarlem. Na het behalen van haar VWOdiplomaa in 1982 aan het College Leeuwenhorst in Noord wij kerhout heeft zij een jaar als
verpleeghulpp gewerkt bij de Stichting de Hartekamp te Heemstede. In 1983 ging zij
psychologiee studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Zij volgde de studieroute
gezondheidspsychologiee van de afstudeerrichting klinische psychologie. Na haar doctoraal
examenn in 1989 heeft zij tot 1991 als assistent-onderzoeker gewerkt bij het project
samenwerkingg le-2e lijn van het VU ziekenhuis. In 1991 ging zij naar het AMC om bij de
afdelingg Sociale Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam een onderzoek uit te
voerenn naar Selectie en Wachtlijsten in de gezondheidszorg. Dit kreeg een vervolg als
promotieplaatss over wachtlijsten voor psychogeriatrische verpleeghuisopname, die tot april
20000 duurde. In dat kader heeft ze haar Masters of Science opleiding in Health Services
Researchh aan het NIHES in Rotterdam in 1998 afgerond. Vanaf maart 2000 is zij werkzaam
bijj de afdeling psychiatrie/het EMGO instituut van het VU medisch centrum. Hier is zij als
onderzoekerr verbonden aan het project 'voorwaarden voor succesvolle implementatie van
ontmoetingscentraa voor mensen met dementie en hun verzorgers'.
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