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Curriculumm Vitae
Hesterr Josephine Loonen werd op 9 augustus 1975 geboren in Zuidhorn, Groningen. Zij
volgdee haar middelbare school op het Praedinius Gymnasium te Groningen, waar zij in 1993
haarr diploma behaalde. Datzelfde jaar werd ze ingeloot voor de studie geneeskunde aan de
Universiteitt van Amsterdam. Gedurende haar studie deed ze mee met het promotieonderzoek
vann Leontien Kremer, naar de cardiotoxiciteit van anthracyclines bij de behandeling van
kankerr op de kinderleeftijd. In 1997 vertrok ze voor een 6 maanden durende onderzoeksstage
naarr Toronto, Canada, waar de basis voor dit proefschrift is gelegd. Onder begeleiding van
proff AM Griffiths heeft ze toen een studie gedaan naar het meten van ziekte-activiteit bij
kinderenn met de ziekte van Crohn, beschreven in hoofdstuk 2.1 van dit proefschrift. In
oktoberr 1997 werd de doctoraalbul geneeskunde gehaald. Aansluitend startte zij met haar coschappenn in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. In de zomer van 1998 startte zij
mett de rest van het onderzoek dat leidde tot dit proefschrift, onder leiding van Dr. Bert Derkx.
Vanaff maart 2000 werd dit gefinancierd door de Maag-Lever-Darm Stichting, grant nummer
WS99-23,, nadat in februari 2000 het arts-examen werd behaald. Tijdens het
promotieonderzoekk heeft zij op verschillende congressen haar resultaten gepresenteerd, wat
tweee keer leidde tot een prijs voor beste mondelinge presentatie (in februari 1998 op het
congress van de Canadian Association of Gastroenterology, Banff, Canada; en op het congres
vann de International Society for Quality of Life Research, Amsterdam, november 2001).
Tijdenss haar promotieonderzoek heeft zij de postdoctorale opleiding epidemiologie aan het
instituutt voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO), verbonden met het VU
ziekenhuis,, gevolgd, wat hopelijk met het afronden van dit proefschrift zal uitmonden in een
registratiee als Klinisch Epidemioloog/Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemioloog B.
Zijj is sinds mei 2002 getrouwd met Edwin van der Zaag.
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