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Corianne De Borgie werd op 23 juni 1965 geboren te Weert. In 1984 behaalde
zij haar VWO diploma en begon zij met de studie Gezondheidswetenschappen
aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht. Voor het laatste deel van die
studie verrichtte zij onderzoek bij de afdeling neonatologie in het ziekenhuis
van de Vrije Universiteit te Amsterdam (prof.dr. B. Hopkins). In 1989 deed zij
doctoraalexamen in de afstudeerrichting Bewegingswetenschappen
(Ontwikkelingsneurologie). In 1990 kreeg zij voor haar afstudeerwerk de
Catharina Pijls prijs. In dat jaar behaalde zij tevens een vrij-doctoraal in de
Geneeskunde.
In 1989 en 1990 werkte zij aan de Katholieke Universiteit Leuven als klinisch
onderzoeker in het Universitaire Ziekenhuis Gasthuisberg (prof.dr. P.J.M.
Casaer, Kindergeneeskunde) op een beurs van de Vlaamse regering. In die
periode zette zij een onderzoek op naar de cognitieve en motorische
ontwikkeling van risico-kinderen.
In 1990 begon ze als beleidsmedewerker Audit & Research bij het IKOL (Inter
Kategoraal Overleg Limburg). Begin 1993 verhuisde zij naar Amsterdam en
trad zij in dienst bij de afdeling Klinische Epidemiologie & Biostatistiek (KEB)
van het AMC. Daar werd zij aangesteld op twee ontwikkelingsgeneeskunde
projecten Behandeling van wijnvlekken met lasers: hoejonger hoe betert, uiteindelijk
resulterend in dit proefschrift en Behandeling van patiënten met chronische progressieve
sclerodermic met behulp van fotoferese. Daarna was zij onder meer werkzaam in het
programma Richtlijnen voor het klinisch handelen van het AMC.
Sinds 1999 heeft zij verbonden aan de afdeling Klinische Epidemiologie en
Biostatistiek onder leiding van prof.dr. P.M.M. Bossuyt. In die functie begeleidt
zij onder andere Medical Technology Assessment (MTA) onderzoek binnen
het AMC.
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