
C u r r i c u l u m  v i t a e

Anja Huizink werd geboren op 11 april 1969 te Wormerveer. In 1987 behaalde zij haar VWO-diploma
met een gemengd a/b pakket aan scholengemeenschap 'Bertrand Russell' te Krommenie. In dat zelfde
jaar begon zij aan de HBO opleiding fysiotherapie. Daar volgde ze colleges  Neuropsychologie die haar
bijzonder boeide.  

In 1991 volgde mede daardoor een overstap naar de wetenschappelijke opleiding Psychologie aan de
Vrije Universiteit met als beoogde afstudeervariant Neuropsychologie. Tijdens deze studie ontdekte zij
tevens de Fysiologische Psychologie.  Zodoende doorliep zij twee afstudeerstages, waarbij zij onderzoek
deed naar EEG metingen bij jonge kinderen voor de Neuropsychologische afstudeervariant en het effect
van mentale stress op de bloedstolling en fibrinolyse onderzocht voor de Psychofysiologische afstudeer-
variant.  In  1994 werd na 3.5 jaar  het doctoraal examen 'met genoegen' in deze twee afstudeerrichtin-
gen afgesloten.  

Na het afstuderen volgde een periode waarin zij werkzaam was als testzaalassistente bij een psychol-
ogisch organisatie- en adviesbureau, als postbode en als thuiszorghulp, terwijl zij solliciteerde naar een
geschikte assistent in opleiding (AIO) functie. In januari 1996 begon zij als AIO aan het toenmalige Acad-
emisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) bij de faculteit Geneeskunde, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie,
inmiddels verworden tot Universitair Medisch Centrum Utrecht.  Als AIO was zij tevens aangesloten bij
het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen. 

Sinds 1 juli 2000 is Anja werkzaam als postdoc bij het Extramuraal Geneeskundig Onderzoeks (EMGO)
Instituut aan de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook daar bestudeert zij
weer de relatie tussen stress en gezondheid, de rode draad die door haar academische leven loopt, in
het kader van een grootschalig epidemiologisch onderzoek naar de effecten van de Bijlmerramp op de
geestelijke en fysieke gezondheid van bewoners, hulpverleners en KLM medewerkers die betrokken zijn
geweest bij de ramp of blootgesteld aan de brokstukken van het neergestortte El Al vliegtuig. 
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