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Biografie
Floor Haalboom is wetenschapshistorica en gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van de
raakvlakken tussen (dier)geneeskunde, One Health, volksgezondheid, en de intensieve veehouderij.
Ze doceert medische geschiedenis aan het Erasmus MC Rotterdam, het UMC Groningen, het
Radboud UMC Nijmegen en het UMC Utrecht vanuit haar aanstelling bij de afdeling medische
geschiedenis van het Erasmus MC. Bovendien is Haalboom geïnteresseerd in milieuhistorische
thema’s, in het bijzonder gerelateerd aan landbouw en veehouderij.
Floor Haalboom behaalde haar Bachelor of Science in de Biologie aan de Universiteit Utrecht in 2009;
haar Bachelor of Arts in Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht in 2010; en haar
Research Master of Arts in de vergelijkende geschiedenis van de wetenschap bij het Descartes
Centrum, Universiteit Utrecht, en de University of Minnesota in 2012. Zij promoveerde in 2017 aan
de Universiteit Utrecht op het proefschrift Negotiating zoonoses over de maatschappelijke omgang
met door mensen en vee gedeelde infectieziekten ('zoönosen') in Nederland van 1898 tot 2001. Het
proefschrift kreeg veel aandacht in de media. In 2018-2019 was Haalboom Fellow aan het Rachel
Carson Center for Environment and Society in München.
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