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Jennie Ursum werd geboren op 30 november 1979 in Hoorn. In 1998 behaalde zij haar VWO 

diploma op de Scholengemeenschap Oscar Romero, te Hoorn. Daarna ging ze Biomedische 

Gezondheidswetenschappen studeren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (St. Radbout 

Universiteit) te Nijmegen, waar ze afstudeerde in 2002 op de afstudeerrichting 

Bewegingswetenschappen. Van september 2002 tot maart 2005 was zij werkzaam als 

onderzoeker op de afdeling orthopedie in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te 

Amsterdam. Daar werkte zijn aan een project “Ontwikkeling Richtlijnen voor de 

Indicatiestelling en het Verstrekkingsproces van Orthopedische Orthesen”.  

Van maart 2005 tot augustus 2009 werkte zij aan haar promotieonderzoek op het Jan van 

Breemen instituut, waarvan de resultaten voor u liggen. Van maart 2009 tot april 2010 was zij 

werkzaam op de afdeling Klinische Epidemiologie in de Kindergeneeskunde op het AMC, als 

project coördinator van een project om de kwaliteit van onderzoek bij kinderen te verhogen. 

Sinds juni 2010 is zij werkzaam bij het Nederlands instituut voor onderzoek van de 

gezondheidszorg (NIVEL) in Utrecht, op het themagebied chronisch zieken en werkt daar aan 

een kennissynthese “Zorg voor chronisch zieken en mensen met een beperking”. 

 


