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Curriculumm vitae 

Dee auteur werd op 9 november 1972 te Amsterdam geboren. Vanaf 1985 volgde zij VWO-
onderwijss aan het Hermann Wesselink College te Amstelveen en zij behaalde het gymnasi-
umdiplomaa in 1991. Daarna studeerde zij geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amster-
dam.. In 1995 werd het doctoraal examen afgelegd en in 1998 het artsexamen (cum laude). 
Vanaff  april 1998 was zij als arts-onderzoeker verbonden aan de afdeling radiologie van het 
Antonii  van Leeuwenhoek ziekenhuis / het Nederlands Kanker Instituut. Daar verrichtte 
zijj  onderzoek naar de waarde van stereotactische biopten bij niet-palpabele borstafwijkin-
gen.. Het betrof een multi-instituut project, gecoördineerd vanuit het Utrechts Universitair 
Medischh Centrum. 
Vanaff  1 januari 2000 was zij, eveneens op de afdeling radiologie van het Antoni van Leeu-
wenhoekk ziekenhuis / het Nederlands Kanker Instituut, als arts-onderzoeker aangesteld op 
hethet MARGINS-project, dat daar onder leiding van prof. dr. G.M.M. Bartelink en dr. K.G.A. 
Gilhuijss werd uitgevoerd. Dat onderzoek heeft geresulteerd in dit proefschrift. 
Opp 1 januari 2004 is zij begonnen aan de opleiding tot radiologe aan het Academisch Medisch 
Centrumm Amsterdam met als opleider prof. dr. J. S. Laméris. 




