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CURRICULUMM VITAE 

Nicolee Helena Theodora Maria Dukers is geboren op 29 april 1972 in Sittard. Na 
hett behalen van het Gymnasium Beta diploma aan het Serviam in Sittard, 
studeerdee zij Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht 
(UM).. Ze volgde hierbij de afstudeerrichting Biologische Gezondheidkunde en liep 
stagee op de afdeling Celbiologie en Genetica van de UM. Daarna volgde ze het 
tracéé Methoden en Technieken van Epidemiologisch onderzoek aan de UM en liep 
eenn epidemiologische stage op de afdeling Centrum voor Infectieziekten van het 
Rijksinstituutt voor Volksgezondheid en Milieu. In 1996 studeerde zij af, waarna 
zijj in dienst trad ats epidemiologisch onderzoeker bij de Gemeentelijke 
Geneeskundigee en Gezondheidsdienst (GG&GD) in Amsterdam. Hier heeft zij 
meegewerktt aan verscheidene projecten binnen de infectieziekten-epidemiologie, 
diee met name betrekking hadden op HIV en overige geslachtsziekten, en ze 
coördineerdee tijdelijk een trainingsprogramma voor artsen en onderzoekers uit 
China.. Tijdens deze periode heeft zij haar onderzoeksresultaten gepresenteerd 
opp verscheidene internationale congressen en nam zij deel aan epidemiologische 
cursussen.. Een groot deel van de werkzaamheden verricht op de GG&GD vormde 
dee basis van dit proefschrift. Sinds januari 2002 is zij werkzaam als epidemioloog 
bijj het Ethio-Netherlands AIDS Research Program (ENARP) op de GG&GD in 
Amsterdamm en in Addis Ababa, Ethiopië. 
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