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CURRICULUM VITAE
Elian Elisabeth Anne Brenninkmeijer werd geboren op 8 december 1979 te Nuenen. 
Na het behalen van haar gymnasium diploma, startte zij haar studie geneeskunde in 
Maastricht in 1999. Zij behaalde haar propedeuse in 2001 en haar doctoraalexamen 
in 2005. Zij rondde haar doctorale fase af op de afdeling Huidziekten van het 
Academisch Medisch Centrum. Aansluitend werd zij hier in 2005 aangenomen als 
arts-onderzoeker dermatologie. Tot 2007 participeerde zij in meerdere klinische trials 
naar eczeem en psoriasis en werkte aan haar promotieonderzoek. In ruim twee jaar 
tijd voerde zij verschillende studies naar atopisch eczeem uit. Definities, diagnose 
en diagnostische criteria van atopisch eczeem werden onderzocht en beschreven. 
De nieuwe definitie “atopiform eczeem” werd met een patiënt-controle onderzoek 
bevestigd en nieuwe, up-to-date, diagnostische criteria werden ontwikkeld. Daarnaast 
onderzocht zij de impact van atopisch eczeem op de levensloop van eczeem patiënten 
en startte zij een gerandomiseerde, gecontroleerde trial  naar het effect van de excimer 
laser op de prurigo vorm van atopisch eczeem. Sinds oktober 2007 is zij  arts-assistent 
dermatologie in het AMC (opleider  Prof. dr. J.D. Bos).
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