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curriculuM vitaE
Wilma Frederieke (Marieke) Tromp werd op 17 augustus 1979 geboren in Gramsbergen. 
In 1997 haalde ze haar Gymnasium diploma aan de Regionale Scholengemeenschap De 
Nieuwe Veste in Coevorden. Omdat zij uitgeloot werd voor de studie Geneeskunde, startte 
zij met de opleiding Medische Biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij behaalde 
haar propedeuse Medische Biologie in 1998 en werd uiteindelijk in 1999, na 1 jaar van 
de doctoraal fase van Medische Biologie te hebben gevolgd, ingeloot voor Geneeskunde 
aan dezelfde universiteit. Na een wetenschappelijke stage in Zambia en keuze- en oudste 
co-schappen in de kindergeneeskunde, haalde Marieke in februari 2006 het artsexamen. 
Hierna startte zij meteen met haar eerste baan als arts-assistent Kinderchirurgie in het 
VUMC te Amsterdam. Naar aanleiding van onderzoekscontacten die Marieke tijdens haar 
keuze-coschap Kindernefrologie aan het VUMC had opgedaan, begon zij in februari 2007 
als arts-onderzoeker bij de afdeling Kindernefrologie van het Emma Kinderziekenhuis 
AMC in Amsterdam. Onder begeleiding van dr. Jaap Groothoff, dr. Hanneke van der 
Lee en prof. dr. Martin Offringa werkte zij aan het RICH-Q project; Renal Insufficiency 
therapy in CHildren – Quality assessment and improvement, resulterend in dit proefschrift. 
Per 1 september 2011 is Marieke weer als arts-assistent aan het werk gegaan op de 
afdeling Kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis AMC. Op 1 januari 2012 zal 
zij starten met de specialisatie tot kinderarts in het opleidingscluster VUMC. Marieke is 
getrouwd met Richard Coenen en is sinds maart 2010 de trotse moeder van Siem.   
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