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Curriculum Vitae

Marcel Beijk werd op 22 november 1976 geboren in het Diaconessen ziekenhuis te Heem-
stede (later het Spaarne ziekenhuis). Hij behaalde in 1996 zijn Atheneum diploma aan het 
Fioretti college te Lisse. In datzelfde jaar begon hij aan de studie geneeskunde aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. Zijn eerste kennismaking met wetenschappelijk onderzoek 
was gedurende de doctoraalfase op de afdeling Cardiologie onder de supervisie van dr. R.G. 
IJzerman en Prof. dr. C.D. Stehouwer. In 2001 werd de doctoraalfase afgerond waarna in 
december 2003 zijn het artsexamen werd behaald.  In februari 2004 starte hij als arts-assis-
tent Cardiologie in het Kennemer Gasthuis ziekenhuis te Haarlem onder leiding van dr. B. 
Van Vlies. In april 2005 begon hij als arts-onderzoeker met wetenschappelijk onderzoek 
in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Dit onderzoek werd verricht op de 
afdeling hartcatheterisatie onder leiding van professoren dr. Rob de Winter en Jan Tijssen. 
De resultaten van het verrichte onderzoek kunt U lezen in dit proefschrift.

Op 1 oktober 2007 begon hij met de vooropleiding tot cardioloog op de afdeling Interne 
geneeskunde in het Academisch Medisch Centrum onder leiding van Prof. Dr. Speelman. 
Nadat hij van oktober 2008 tot en met september 2009 de vooropleiding heeft onderbro-
ken voor zijn wetenschappelijk onderzoek, begon hij per 1 oktober 2009 met zijn stage 
Longziekten in het Tergooiziekenhuizen te Hilversum onder leding van dr. S. Lobatto, 
internist en Dr. J.M.W. van Haarst, longarts. Hierna vervolgde hij zijn vooropleiding 
Interne geneeskunde op de afdeling Intensive Care in het Academisch Medisch Centrum. 
Per 1 oktober 2010 is hij gestart op de afdeling Cardiologie van het Academisch Medisch 
Centrum onder leiding van opleider  Dr. R.B.A. van den Brink.




