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De auteur

Anke Kleinveld (J.H. Kleinveld) werd geboren op 5 augustus 1976 in Hooglanderveen. In 1994 

behaalde zij haar VWO diploma op ‘t Hooghe Landt College in Amersfoort, waarna zij begon 

met de studie psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens deze opleiding verkreeg 

Anke de Basisaantekening Psychodiagnostiek. Na het afronden van haar studie in 1999, werkte 

zij als psychologisch assistent bij het HR adviesbureau ORGA in Utrecht. In 2001 begon zij als 

promovendus bij de afdeling sociale geneeskunde, EMGO Instituut, aan de Vrije Universiteit van 

Amsterdam. Haar promotieonderzoek naar de psychologische gevolgen van prenatale screening 

resulteerde in dit proefschrift. Tijdens haar promotietraject volgde zij de cursus Medische 

Basiskennis aan de Universiteit van Wageningen en behaalde zij haar Master in de Epidemiologie 

met als specialisaties de genetische en psychiatrische epidemiologie. In 2006 begon zij aan de 

driejarige opleiding in de Transactionele Analyse bij het Algemeen Nederlands Instituut voor 

Transactionele Analyse in Utrecht. 

Sinds 2005 is Anke werkzaam als coördinator van het kenniscentrum erfelijkheid bij de afdeling 

klinische genetica van het VU medisch centrum in Amsterdam. Daarnaast is zij, sinds 2007, 

wetenschappelijk docent bij deze afdeling. In deze functie is zij o.a. tutor en mentor ten behoeve 

van de geneeskundeopleiding en docent Volksgezondheid en Genetica binnen de opleiding 

algemene gezondheidswetenschappen.  


