
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Aims and reasons : ethical questions about palliative systemic anticancer
therapy

de Kort, S.J.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Kort, S. J. (2009). Aims and reasons : ethical questions about palliative systemic
anticancer therapy. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/aims-and-reasons--ethical-questions-about-palliative-systemic-anticancer-therapy(75c8af5f-24e4-4ac4-8ee4-19a1c071bd8f).html


CURRICULUM VITAE

Susanne Joëlle de Kort (15 januari 1977) bezocht van 1989 tot 1995 het
Alkwin Kollege te Uithoorn en haalde daar haar gymnasiumdiploma. In
1995 startte zij haar studie geneeskunde aan het Academisch Medisch
Centrum (AMC) verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In 1996
begon zij daarnaast haar studie filosofie aan de Universiteit van Amster-
dam. In haar studententijd verdiende zij in de weekenden bij in de Thuis-
zorg Amsterdam. Zij werkte verder als studentassistent verbonden aan
de vakgroep Medische Psychologie van het AMC en de vakgroep Meta-
medica van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hier droeg zij bij aan
het onderwijs voor geneeskundestudenten in respectievelijk communi-
catievaardigheden en filosofie/ethiek. Ook was zij als (hoofd)redacteur
betrokken bij het inhoud geven aan het medisch studentenblad Emphasis.
Zij deed haar co-schappen via de Universiteit van Groningen grotendeels
in het Sint Elisabethhospitaal op Curaçao. Haar oudste/keuze co-schap
deed zij op de Interne Geneeskundeafdeling van het Wilhelminazieken-
huis in Assen en de Intensive Care-afdeling van het Universitair
Medisch Centrum Groningen. In 2002 haalde zij in dezelfde maand haar
artsexamen en doctoraal in het wetenschapsgebied van de praktische
wijsbegeerte. De titel van haar filosofie-afstudeerscriptie was: ‘Beter
van vertrouwen, over de morele ruimte van placebowerking binnen de
huidige arts-patiëntrelatie’.

Van 2002 tot 2003 was zij werkzaam als wissel arts-assistent (niet in
opleiding) in het Geminiziekenhuis in Den Helder. Zij werkte onder
andere op de afdelingen Chirurgie/Orthopedie en Interne Geneeskunde.
Vanaf augustus 2003 begon zij als onderzoeker bij de sectie Medisch
Ethiek, afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC het onderzoekspro-
ject ‘Ethische aspecten van palliatieve anti-kankerbehandeling’. De
resultaten van dit project staan beschreven in dit proefschrift. In 2005
verbleef zij in de Verenigde Staten voor een werkbezoek aan het ethische
onderzoeksinstituut The Hastings Center in New York en interviewde
relevante personen voor haar onderzoek. Tijdens het onderzoeksproject
droeg zij bij aan het medisch-ethisch onderwijs. Een bijzondere vorm
daarvan is het twee-maandelijkse moreel beraad op de Intensive Care
van het Medisch Centrum Alkmaar dat zij begeleidt. Eind 2008 werkte
zij gedurende enkele maanden als afdelingsarts in het Van Wijckerslooth-
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verpleeghuis te Oegstgeest. Zij is sinds 2007 bestuurslid van de Vereni-
ging voor Filosofie en Geneeskunde. Haar professionele bezigheden zul-
len zich de komende tijd in de richting van de ouderengeneeskunde (ver-
pleeghuisgeneeskunde) en medische ethiek begeven.
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