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CURRICULUM VITAE
Mathilde Claudia Cardous-Ubbink werd geboren op 11 juli 1973 te Papendrecht. Na het
behalen van het VWO-diploma aan de “Willem de Zwijger” Scholengemeenschap te
Papendrecht, volgde zij de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken aan de Hogeschool Haarlem. In 1995 behaalde zij haar diploma als MBRTlaborant. Vervolgens ging zij verder studeren aan de Universiteit Maastricht. Na het
afronden van de 2-jarige doorstroom variant van de studie Gezondheidswetenschappen,
besloot zij haar registratie als epidemioloog A te willen gaan behalen. Daartoe
volgde zij aanvullend het keuze-tracé Methoden en Technieken van Epidemiologisch
Onderzoek. In 1998 studeerde zij af in de Theorie der Gezondheidswetenschappen
en in de Epidemiologie. Sinds het afstuderen eind 1998 tot 2007 was zij werkzaam
als epidemioloog op de Polikliniek Late Effecten Kindertumoren van het Emma
Kinderziekenhuis AMC in Amsterdam waar zij de dataverzameling van het cohort lange
termijn overlevenden coördineerde, mede onderzoekers epidemiologisch en statistisch
ondersteunde en haar promotieonderzoek uitvoerde. Het promotieonderzoek waarvan
de resultaten beschreven zijn in dit proefschrift stond onder leiding van de promotoren
mevr. prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, prof. dr. P.A. Voûte; na 2,5 jaar in verband met zijn
emeritaat opgevolgd door prof. dr. H.N. Caron en de co-promotoren prof. dr. P.J.M.
Bakker en mevr. dr. L.C.M. Kremer. Tijdens de periode van het promotieonderzoek
werkte zij regelmatig als gast bij de Afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie
van het Nederlands Kanker Instituut. Van februari tot augustus 2007 is zij werkzaam
geweest als klinische epidemioloog (postdoc) bij de Klinische Informatiekunde van het
Academisch Medisch Centrum bij de ERA-EDTA registratie, een Europese registratie voor
patiënten met niervervangende therapie (nierdialyse en niertransplantatie) waar zij de
Europese kinderregistratie coördineerde (ESPN-registry). Vanaf augustus 2007 legde zij
haar werkzaamheden tijdelijk neer in verband met de noodzaak van extra zorg thuis
voor de kinderen. Ondertussen werkte ze in de weekenden verder aan het afronden
van het proefschrift. Van september 2008 tot maart 2009 is zij tijdelijk weer in dienst
gekomen bij PLEK voor de afronding van het proefschrift.
Mathilde is in augustus 2002 getrouwd met Jean-Jacques Cardous en zij hebben drie
kinderen: Pepijn (16-09-2004), Thijmen (27-10-2006) en Annemijn (27-10-2006). Met
het hele gezin wonen zij in Amersfoort.
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