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CURRICULUMM VITAE ELLA DE JONG 

Ellaa de Jong werd geboren te Krommenie. Na een Gymnasium-opleiding aan het 

Zaanlandss Lyceum volgde een studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 

Gedurendee deze studie was zij tevens zes jaar werkzaam als kandidaat- resp. doctoraal-

assistentt anatomie in het Anatomisch Embryologisch Laboratorium. De opleiding heel-

kundee vond plaats in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Sinds 1987 is zij werkzaam in het 

Academischh Medisch Centrum te Amsterdam. 

CURRICULUMM VITA E MIM I MULDER 

Mimii  Mulder werd in Amsterdam geboren. Zij volgde haar middelbare school opleiding 

aann het Vossius Gymnasium te Amsterdam. Hierna studeerde ze chemie tot zij ingeloot 

werdd voor de geneeskunde studie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werd opgeleid 

tott algemeen chirurg in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en in het Onze 

Lievee Vrouwe Gasthuis, tevens te Amsterdam. In 1996 werd zij lid van de maatschap chi-

rurgiee in het Zaans Medisch Centrum, de Heel. 








