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cuRRIculum VItAe

Robert Klaas Riezebos is geboren op 4 augustus 1974 te Zaanstad. Hij volgt zijn 

middelbare school op het Carolus Clusius College te Zwolle. Het VWO diploma wordt 

behaald in 1992. In hetzelfde jaar begint hij zijn studie Geneeskunde aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam. De doctoraal fase wordt in 1996 afgerond en in 1999 

behaalt hij het basisarts examen.

Na een oriëntatie jaar als ANIOS interne geneeskunde in het Sint Lucas Andreas 

Ziekenhuis te Amsterdam, richt hij zich op de cardiologie. Vanaf 2000 is hij werkzaam 

in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. 

Hier wordt zijn interesse voor wetenschappelijk onderzoek gewekt. In het jaar 

voorafgaande aan zijn opleiding tot cardioloog is hij intensief betrokken bij de 

voorbereidingen van de OPTIMA studie. Voorts zet hij een aantal NT-proBNP 

gerelateerde pilot studies op. Zijn interesse als medicus practicus is met name gericht 

op klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek. 

Van 2003 tot 2009 is hij in opleiding tot cardioloog. Zijn opleiders zijn: Dr. Gerritjan 

Laarman, Dr. Arnoud Somsen, Dr. Willem de Voogt allen cardioloog en Dr. Juup van 

Meijel, internist.

Vanaf 2009 werkt hij met veel plezier als cardioloog in het OLVG met als aandachts 

gebied non-invasieve imaging. Zijn interesse gaat uit naar diagnostiek met behulp 

van “multi-modality imaging”. Hiertoe heeft hij zich verdiept in met name de 

echocardiografie, CTA en MRA. Hij participeert in meerdere ziekenhuis commissies 

zoals de geneesmiddelen en reanimatie commissie en het stafbestuur van het OLVG. 

Tevens is hij lid van de werkgroep echocardiografie van de Nederlands Vereniging 

voor Cardiologie en participeert hij actief in landelijke opleidings- en nascholings 

activiteiten. 

Robert is getrouwd met Petra Koffeman. Ze hebben drie kinderen: Elle (2003), Camey 

(2006) en Vincent (2009).




