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Curriculum Vitae 

Charlotte Heleen Sophie Betty van den Berg is op 20 augustus 1978 geboren in 
Wageningen. Na vier jaar in Bussum te hebben gewoond, vertrok het gezin Van den 
Berg naar Maastricht. Nadat zij daar het ongedeeld VWO heeft afgerond op het Sint 
Maartenscollege, werd zij uitgeloot voor de studie geneeskunde. Hoewel ze vol goede 
moed begon aan de 1e kandidatuur geneeskunde aan de Katholieke Universiteit 
Leuven, heeft ze het daarop volgende jaar toch weer meegeloot voor de opleiding 
geneeskunde in Nederland, ditmaal succesvol. In 1997 begon zij met de studie 
geneeskunde aan het AMC/Universiteit van Amsterdam.  
Tijdens de studie was er niet alleen tijd voor studeren, zo heeft zij in het derde jaar van 
het doctoraal geneeskunde een jaar als penningmeester in het bestuur van de MFAS 
gezeten. Verder heeft zij een facultatieve klinische stage op de afdeling interne 
geneeskunde gedaan in het RSUP Manado, Sulawesi, Indonesië. Tijdens de 
wetenschappelijke stage heeft zij onderzoek gedaan naar het voorkomen van 
uniparentele disomie bij patiënten met het Beckwith-Wiedeman syndroom op de 
afdeling klinische genetica in het AMC (begeleiders J. Bliek, dr. M. Mannens en prof. dr. 
N. Leschot). 
Na haar co-schappen, ondanks een keuze- én een oudste co-schap kinder-
geneeskunde, heeft zij uiteindelijk toch voor interne geneeskunde gekozen. Na een half 
jaar klinische ervaring te hebben opgedaan in het Kennemer Gasthuis (opleider prof. dr. 
R. ten Kate), is zij begonnen als beleids-AIO van het AMC. Begeleid door prof. dr. R. 
Coutinho, dr. M. Prins en dr. D. van Baarle, heeft zij promotieonderzoek gedaan bij de 
afdeling onderzoek van de GGD Amsterdam en de afdeling immunologie van het UMC 
Utrecht. De resultaten van dat onderzoek staan beschreven in dit proefschrift. Sinds 1 
april 2009 is ze in opleiding via het AMC tot internist in het Flevoziekenhuis in Almere 
(opleiders prof. dr. P. Speelman en dr. S. Peters). 
 


