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Curriculum vitae 
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Stynke Castelein werd op 29 juli 1974 geboren in Sijbrandaburen, 

gemeente Rauwerderhem (Frl.). Zij behaalde in 1992 haar VWO-diploma 

(Atheneum) aan de Rijksscholengemeenschap Magister Alvinus te Sneek. 

Vervolgens studeerde zij één jaar Romaanse Talen en Culturen aan de 

Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit te Groningen. In 1993 

startte zij met de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan 

de Hanzehogeschool Hogeschool van Groningen, welke in 1997 werd 

afgerond. Tijdens deze studie werkte zij als medisch maatschappelijk 

werker in Beatrixoord op de CVA- en de Dwarslaesie-afdeling.  

In 1997 ging zij Sociologie studeren aan Rijksuniversiteit te Groningen. 

Deze studie - met de specialisatie Medische Sociologie – werd in 1999 

voltooid. Haar afstudeeronderzoek bij het Noordelijke Centrum voor 

Gezondheidsvraagstukken te Groningen richtte zich op de tevredenheid 

van patiënten over de huisartsenzorg en verschillende medische 

specialismen. 

Vanaf 1999 werkt zij als onderzoeksmedewerker/onderzoeker op de 

Afdeling Psychosen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Zij participeerde o.a. in studies naar seksuele dysfuncties, obstetrische 

complicaties en neurologische verschijnselen bij schizofrenie.  

In 2003 verwierf zij samen met haar begeleiders een ZonMw-subsidie in 

het kader van Praktijkzorgprojecten. Deze financiering betekende de start 

van het promotietraject. Later verkreeg zij eveneens gelden van Stichting 

Roos, Doelmatigheidsgelden UMCG en het Rob Giel Onderzoekcentrum 

welke de afronding van het proefschrift mogelijk maakten.  

  

Stynke woont samen met Bert Koopmans. Samen hebben zij twee 

kinderen: Jelmer (2006) en Lies (2008). 






