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Curriculum Vitae
Nienke van den Esschert werd geboren op 1 december 1978 te Breda. In 1997 behaalde
zij haar VWO diploma aan het Monseigneur Frencken College te Oosterhout. Na 2 jaar
medische biologie te hebben gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, werd zij
ingeloot voor de studie geneeskunde aan dezelfde universiteit. Tijdens haar studie was
zij wedstrijdroeier en maakte zij deel uit van diverse commissies bij de ASR Nereus. In
het kader van haar wetenschappelijke stage deed zij een half jaar onderzoek in H� Chí
Minh City/Phan Thi�t,�� Vietnam, naar dengue (knokkelkoorts) onder leiding van dr. P.J.
de Vries, internist-infectioloog AMC. Zij heeft haar keuze coschap gynaecologie gevolgd
in het Onandjokwe district hospital in Namibië. Na het behalen van haar artsexamen
in mei 2006 werkte zij met veel plezier als ANIOS heelkunde in Tergooiziekenhuizen,
lokatie Hilversum (dr. J.W. Juttmann en dr. J.P. Eerenberg). In april 2007 begon zij aan
haar promotieonderzoek op de afdeling experimentele chirurgie in het AMC onder
leiding van prof. dr. T.M. van Gulik, wat heeft geresulteerd in dit proefschrift. Tijdens
deze periode heeft zij samen met Nico Ypenburg 2 kinderen gekregen, Yara (2009)
en Krijn (2011). In september 2010 is zij begonnen met de huisartsopleiding aan de
Universiteit van Amsterdam.
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