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Josje Langenveld werd geboren op 26 januari 1979 te Beegden. In 1997 haalde 
zij haar VWO diploma aan het Bernardinuscollege te Heerlen, waarna zij haar 
propedeuse psychologie behaalde aan de Universiteit van Maastricht. In 1998 
startte zij aan dezelfde universiteit haar geneeskunde opleiding en behaalde 
haar artsexamen cum laude in 2004. Zij bracht enkele coschappen door in het 
buitenland, waaronder een wetenschappelijke stage in Galveston USA aan de 
University of Texas Medical Branch, onder begeleiding van Prof. G.R. Saade. 
Uiteindelijk verbleef zij een jaar in zijn laboratorium om fundamenteel onderzoek 
te doen naar “the fetal origin of adult disease”, wat de aanvang bleek te zijn van 
dit proefschrift. In 2005 keerde zij terug naar Nederland en startte met haar 
specialisatie tot gynaecoloog in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven 
(opleiders Prof. S.G. Oei en Dr. M.Y. Bongers). In deze periode werd gestart met 
klinisch onderzoek onder begeleiding van Prof. B.W.J. Mol. Het academische 
deel van de specialisatie werd voortgezet in het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum (opleiders Prof. G.G. Essed, Prof. R.F. Kruitwagen en Dr. G.A. Dunselman) 
en in 2011 werd de specialisatie afgerond. Zij zal starten als gynaecoloog in het 
Atrium Medisch Centrum te Heerlen. 
Josje Langenveld woont samen met Frank Meens en onlangs kregen zij samen 
een zoon, Arthur. 
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