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Kirstin Heutinck werd geboren op 6 februari 1982 te Helden-Panningen. Zij verhuisde 
op vijfjarige leeftijd met haar ouders, zus en broer naar Veldhoven waar zij opgroeide. 
Haar VWO volgde zij aan het Christiaan Huygens College in Eindhoven waar zij in 
2000 haar diploma behaalde. Vervolgens verhuisde Kirstin naar Leeuwarden waar 
zij aan de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland haar propedeuse Hoger Hotel 
Management behaalde. In de loop van het studie jaar kwam Kirstin erachter dat een 
carrière in de horeca niet haar roeping was en nam zij de beslissing van opleiding te 
wisselen. Zij begon in september 2001 aan de studie biomedische wetenschappen aan 
de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze studie was zij actief in studievereniging 
Congo waarbij zij deelnam aan verschillende commissies en de bestuursfunctie 
boekencommissaris vervulde. Zij volgde een wetenschappelijke stage bij het 
levercentrum in Amsterdam waaruit een publicatie in het tijdschrift Retrovirology 
voort vloeide. Voor haar tweede wetenschappelijke stage is zij naar de Verenigde 
Staten gegaan. Zij heeft 9 maanden stage gelopen in het  lab van Edward Bertram aan 
de University of Virginia in Charlottesville. In 2007 behaalde zij cum laude haar master 
diploma Biomedical sciences. In dat zelfde jaar begon zij aan haar promotieonderzoek 
bij de Niertransplantatie groep en de afdeling Experimentele Immunologie onder 
begeleiding van Prof. Ineke ten Berge en Prof. René van Lier. De samenwerking tussen 
Prof. Ineke ten Berge en Kirstin wordt voortgezet. Sinds januari 2011 onderzoekt 
Kirstin, binnen het Allovir consortium van de Nederlandse Nierstichting, de invloed 
van virale infecties op allogene immuunreacties in niertransplantatie patiënten.
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