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Lysette Broekhuizen werd geboren op 7 december 1978 te Rotterdam. In 1998 behaalde zij het 

eindexamen VWO aan het Goois lyceum te Bussum. Na een reis van 3 maanden door Australië startte 

zij met de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar studie liep zij 

een klinische stage in het Northern General hospital in Sheffield, GB en verrichte zij wetenschappelijk 

onderzoek naar micrometastasering van kleine mammacarcinomen op de afdeling Chirurgie van het 

Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis onder begeleiding van dr. E. Rutgers.

Na het behalen van het arts-examen in 2005 werkte zij een jaar als assistent-niet-in-opleiding op de 

afdeling Interne geneeskunde, Longziekten en Cardiologie van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam 

en het Westfries Gasthuis in Hoorn. In april 2006 begon zij met haar promotie onderzoek op de afdeling 

Vasculaire geneeskunde onder leiding van professor Stroes, professor Kastelein en professor Vink. In 

januari 2010 pakte zij het klinische werk weer op en begon zij op de afdeling Cardiologie van het VU 

medisch centrum in Amsterdam om via het Kennemer Gasthuis in Haarlem uiteindelijk per 1 oktober 

2011 verder te gaan in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, alwaar zij binnenkort hoopt te 

starten met de opleiding tot cardioloog.

Lysette woont samen met Adriaan Kraaijeveld in Leiden, en is in juni van dit jaar moeder geworden van 

hun kinderen Tom en Livia.


