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Curriculum Vitae
Marloes Hubers was born on March 13th, 1990 in Zoetermeer, the Netherlands. After
completing her pre-university education and international baccalaureate at the ‘Alfrink
College’ in Zoetermeer in 2008, she started her medical studies at the University of Leiden, the
Netherlands.
In her second year of medical school, she became involved in the research project
‘Psychopathology and behavioural problems in Huntington’s disease’ at the department of
Psychiatry of the LUMC as part of the LUMC’s Excellent Student Program. In 2011, she obtained
her Bachelor’s degree in medicine (cum laude). In the meantime, she continued her research
at the department of Psychiatry, specifically focusing on suicidality in Huntington’s disease.
This resulted in a grant for a PhD position from the board of directors of the LUMC in 2012.
She interrupted her medical studies to work fulltime on her PhD project, under supervision
of Prof. Dr. R.C. van der Mast (department of Psychiatry), Prof. Dr. R.A.C. Roos (department
of Neurology), Dr. E.J. Giltay (department of Psychiatry) and Dr. E. van Duijn (department of
Psychiatry).
Marloes combined her PhD with a training in epidemiology and will be registered as a
clinical epidemiologist in the near future. During her PhD she was also an active member of
the behavioural phenotype working group of the European Huntington’s Disease Network.
She presented her work at several national and international conferences and was an invited
speaker at the 2013 World Congress on Huntington’s Disease in Rio de Janeiro. Furthermore,
in 2014, she was co-project leader of an awarded grant by ZonMW for a research proposal on
reducing aggression among chronic psychiatric inpatients through nutritional supplements.
At the end of her PhD, she visited the University of Oxford Centre for Suicide Research for 3.5
months to work on various suicide related systematic reviews under supervision of Prof. Dr. K.
Hawton.
In August 2015, Marloes started her clinical rotations at the Leiden University Medical Center
to obtain her MD degree.
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