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CURRICULUM VITAE

Marike van der Schaaf (1968) volgde van 1987 tot 1991 de opleiding Fysio-
therapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Na haar diplomering was ze
tot 1994 als fysiotherapeut werkzaam in verschillende ziekenhuizen en
revalidatiecentra. In 1994 kreeg ze een aanstelling als fysiotherapeut op de
intensive care van het AMC en kreeg hierbij de gelegenheid zich te ontwik-
kelen op het gebied van onderzoek. Haar eerste scholing op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek volgde ze bij het SWSF (1995-1998), thans het
Nederlands Paramedisch Instituut, gevolgd door de opleiding Klinische
Epidemiologie en Biostatistiek voor verpleegkundigen en paramedici van
het AMC (1998-2000). Werkend als fysiotherapeut voerde ze in deze perio-
de de eerste onderzoeken uit bij intensive care patiënten met een critical
illness polyneuropathy.
Van 2001-2002 werkte ze, gedetacheerd door de afdeling Revalidatie, als
onderzoeker binnen het AMC aan de ontwikkeling van twee klinische evi-
dence based behandelrichtlijnen.
In 2002 werd zij op de afdeling Revalidatie aangesteld als kwaliteitsmede-
werker Evidence Based Practice en onderzoeker. Daarnaast volgde zij de
Master opleiding Evidence Based Practice aan de Universiteit van Amsterdam,
waar zij in 2005 cum laude afstudeerde.
Vanaf 2005 werden eerdere onderzoeken naar het functioneel herstel van
intensive care patiënten voortgezet in de vorm van een promotieonderzoek
onder begeleiding van Prof. dr. F. Nollet en Prof. dr. M.B. Vroom.
In haar functie als kwaliteitsfunctionaris Evidence Based Practice en onder-
zoeker op de afdeling Revalidatie houdt ze zich vooral bezig met het stimu-
leren van het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk en met
het ondersteunen van relevant wetenschappelijk onderzoek door de para-
medici van de afdeling Revalidatie van het AMC.
Marike is getrouwd met Boudewijn en samen hebben zij drie kinderen:
Jelle, Sjoerd en Femke. Hun vrije tijd brengen ze graag samen door op het
ijs of op het water.
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