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Marjan de Groot werd geboren op 7 januari 1978 te Leeuwarden als eerste kind in 
een gezin met 2 dochters. Na de basisschool behaalde ze haar gymnasiumdiploma 
aan het Alberdink Thijm college te Hilversum. Aansluitend startte ze in 1996 met 
de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, die ze in 2003 cum 
laude afrondde. Na een coschap dermatologie in het OLVG en een keuze-coschap 
dermatologie op de polikliniek dermatologie in het AMC was de liefde voor de 
dermatologie geboren. In 2003 startte ze haar werkzaamheden bij de polikliniek 
dermatologie in het AMC als arts-onderzoeker. In deze hoedanigheid was ze 
betrokken bij verschillende klinische trials met biologicals voor psoriasis, die de basis 
vormden van haar proefschrift “Innovative therapies and new targets in psoriasis”. In 
2005 was zij een van de initiatiefnemers van het biological spreekuur voor psoriasis 
patiënten. Daarnaast was ze oprichtster van een database voor het verzamelen van 
lange termijn gegevens van systemische therapieën voor psoriasis. In oktober 2006 
begon ze haar opleiding dermatologie in het AMC onder begeleiding van professor 
dr. J.D. Bos, die ze verwacht af te ronden in februari 2012. Sinds 2009 werkt zij via de 
Werkgroep Psoriasis mee aan het samenstellen van de nieuwe richtlijn psoriasis voor 
de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV).

Marjan de Groot is getrouwd met Peter Jurriaans en samen hebben zij een zoon, 
Hugo (2009). Eind juni 2011 verwachten ze hun tweede kindje.
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