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Martijn Miedema werd geboren op 23 maart 1981 te Hoorn. Hij groeide op in Enkhuizen 
waar hij zijn Atheneum diploma haalde aan de Regionale Scholen Gemeenschap in 
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aan de Vrije Universiteit van Amsterdam te gaan studeren. Tijdens zijn studie verbleef 
hij voor zijn wetenschappelijke stage gedurende 4 maanden in Polokwane te Zuid-
Afrika waar hij werkte aan de University of the North aan zijn verslag getiteld: “Stunted 
black rural school children in relation to The Metabolic Syndrome”. In 2006 haalde 
Martijn zijn artsexamen en heeft vervolgens ruim 2 jaar als arts niet op opleiding tot 
specialist kindergeneeskunde gewerkt in achtereenvolgens het Tergooiziekenhuizen 
te Blaricum en Hilversum, het Wilhelmina KinderZiekenhuis UMC te Utrecht en het 
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Kok, Anton van Kaam en Frans de Jongh aan zijn promotietraject op de neonatologie 
afdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC waarvan u nu het resultaat in handen 
heeft. Tijdens deze periode gaat hij mee als begeleidende en organiserende arts van 
kinderzomerkampen van de Diabetes Vereniging Nederland. Hij is een vervent sporter. 
Hij tennist, hardloopt en schaakt regelmatig. Inmiddels heeft Martijn zijn eigen huis 
gekocht in de Hoofddorpleinbuurt te Amsterdam en zal per 1 januari 2012 beginnen 
aan de opleiding tot kinderarts in het opleidingscluster Emma Kinderziekenhuis AMC 
(opleider professor dr. A.P. Bos).




