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Curriculum vitae 
Amber G o e d k o o p w e r d geboren op 22 augustus 1973 te Amsterdam als 

middelste k ind in een gezin met 3 dochters. Ze groeide op in U i thoorn , en 

door l iep haar V W O op le id ing aan het Snellius College te Amstelveen. Na het 

behalen van haar d ip loma volgde ze de op le id ing medische bio logie aan de 

VU te Amsterdam. Ze behaalde haar propedeuse een jaar later maar besloot 

toch zich in te schri jven voor de studie geneeskunde aan de VU, waar ze aan 

begon in september 1992. Tijdens haar co-schap per iode volgde ze het keuze 

co-schap plastische chirurgie, waar ze haar eerste wetenschappel i jke artikel 

publ iceerde onder leiding van dr. J.J. Hage. Op 15 januari 1999 sloot ze haar 

op le id ing geneeskunde af met het artsexamen. Ze begon daarna als arts

assistent plastische chi rurg ie in het Slotervaart Z iekenhuis te Amsterdam 

onder le id ing van dr. R.B. Karim, waar ze nog enkele wetenschappel i jke 

art ikelen publ iceerde. Na hier een jaar te hebben gewerkt begon ze in januari 

2000 als arts-assistent plastische chirurgie in het Wi lhe lmina Kinderziekenhuis 

(UMCU) te Ut recht , onde r le id ing van prof . Kon. In apr i l 2000 w e r d ze 

aangenomen als arts-onderzoeker op de afdel ing Huidziekten van het A M C 

te Amsterdam (hoofd prof.dr. J.D. Bos), waar ze werk te aan studies naar de 

k l in ische en immuno log i sche e f fec t iv i te i t van 'b io log ica l therap ies ' als 

behandel ing voor psoriasis en artritis psoriatica. Deze onderzoeken vormden 

de basis van haar proefschr i f t 'Effects of biological response modif iers in 

psoriasis en psoriatic arthrit is ' . In oktober 2002 begon ze tevens aan haar 

op le id ing tot dermato loog in het AMC, deze verwacht ze begin 2007 af te 

ronden (opleider prof.dr. J.D. Bos). 

Amber is ge t rouwd met Gert van Alphen en ze hebben een dochter van 10 

maanden, Benthe Zomer. 




