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CURRICULUM VITAE 
 
Laura van der Tuin-Batstra werd op 29 juli 1973 geboren te Leeuwarden, 
Fryslân. In 1992 deed ze eindexamen aan het Stedelijk Gymnasium te 
Leeuwarden. De studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen 
rondde ze in 1997 cum laude af in de richtingen Klinische Psychologie, 
Sociale Psychologie en Arbeids-, Organisatie en Personeelspsychologie. In 
1998 werd Laura aangenomen als onderzoeker in opleiding bij de Sociale 
Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG), waar ze het 
onderzoek voor dit proefschrift verrichtte. In 2001 kreeg zij met een 
presentatie over enkele resultaten van dit onderzoek de Award for the best 
junior presentation op het congres "Global burden, local progress; Section on 
Epidemiology and Public Health" van de World Psychiatric Association in 
Baltimore (3-6 juni 2001). Vanaf 2000 combineerde Laura haar aanstelling 
bij de Psychiatrie met werken aan verschillende projecten op het gebied 
van indirecte patiëntenzorg bij de afdeling Psycho Sociale Begeleiding 
(PSB) van het AZG. In 2003 kwam daar een aanstelling op de afdeling 
Gynaecologie van het AZG bij, waar Laura meewerkte aan het schrijven 
van een zorgprogramma voor het opzetten van een polikliniek seksuologie 
nieuwe stijl. Tegenwoordig combineert zij haar part-time baan bij de PSB 
met het voltijds moederschap. 
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