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CURRICULUMM VITAE 

Marliess de Rond is geboren op 9 februari 1965 te Noordoostpolder. Haar lagere 
schoolperiodee bracht zij door in Creil. In 1983 behaalde zij haar einddiploma HAVO te 
Emmeloord.. In 1984 begon zij aan de HBO-V in Amsterdam. Na afronding van deze 
opleidingg in 1988 was zij eenjaar werkzaam in de verpleging. In 1989 ving zij aan met de 
studiee Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Gedurende haar 
studiee Verplegingswetenschap volgde zij een jaar lang blokken Beleid en Beheer. Drie jaar 
studiee werd in 1992 afgerond met als hoofdrichting Verplegingswetenschap. 

Vann 1993 tot 1995 werkte Marlies de Rond als wetenschappelijk medewerker bij het 
Nederlandss Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis aan het onderzoek: 
"Inpatients'' pain assessments: a nursing pain intervention study". Gedurende deze periode 
heeftt zij ook als onderzoeksassisstent geparticipeerd in de Delta-trial. Zij interviewde 
AIDS-patiëntenn die deelnamen aan een Kwaliteit van Leven onderzoek. Van 1995 tot 1998 
wass zij werkzaam bij het Integraal Kankercentrum Amsterdam. Als projectmanager heeft 
zijj  het pijnregistratieproject geïmplementeerd in negen ziekenhuizen. Het proefschrift is 
gebaseerdd op beide pijnprojecten. Momenteel is zij werkzaam bij de artsenfederatie 
(KNMG)) als medewerker Organisatie & Evaluatie bij het project Steun en Consultatie bij 
Euthanasiee in Nederland (SCEN). 

Dee auteur woont samen met Peter van Rijthoven. Samen met hem heeft zij twee 
kinderen:: Michiel (1998) en Ariane (2000). 




