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CURRICULUM VITAE

Fleur Vansenne werd geboren op 21 oktober 1976 in de Meije (gemeente Zegveld) als 

jongste in een gezin van twee kinderen. Na het doorlopen van de lagere school in de Meije 

(RK Milandschool) en de eerste twee jaar van de middelbare school in Woerden (Kalsbeek 

scholengemeenschap), verhuisde het gezin op haar dertiende naar de Veluwe (Epe). 

Zij vervolgde het VWO in Heerde (Heertganck scholengemeenschap) waar ze in 1995 haar 

diploma haalde. Vervolgens vertrok ze naar Leuven (België) om daar te beginnen aan de studie 

geneeskunde, nadat ze in Nederland was uitgeloot. In 1997 werd ze uiteindelijk ingeloot voor 

geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie was zij van 1998 tot 

1999 voorzitter van de studentenvereniging Asklepios. 

In 2002 haalde zij haar doctoraal examen en in 2004 haar artsexamen. Hoewel ze  aanvankelijk 

altijd kinderarts wilde worden, ontdekte ze tijdens haar co-schappen dat de interessantste 

aandoeningen bij kinderen eigenlijk de aangeboren en erfelijke aandoeningen waren. Een 

keuze co-schap klinische genetica in het AMC resulteerde in een baan als arts-assistent. Na 14 

maanden begon zij in november 2005 aan een promotie-traject met als werktitel ‘Measuring 

the impact of  diagnostic genetic testing’ op de afdeling klinische epidemiologie en biostatistiek 

onder leiding van prof. P.M.M. Bossuyt en prof. dr. N.J. Leschot, wat uiteindelijk uitmondde 

in dit proefschrift. Tijdens haar promotie-onderzoek richtte zij samen met anderen de AMC 

promovendivereniging APROVE op en was ze daarvan van 2006 tot 2009 bestuurslid. Op 1 

april 2010 begon zij aan de opleiding tot klinisch geneticus in het AMC (opleider dr. C.M. 

Aalfs).

Fleur woont samen met Bas Huurneman en hun dochter Suus in Amsterdam.




