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Curriculum Vitae 

 

Jeroen Vis werd samen met zijn broer Pieter op 13 december 1980 geboren in 

ziekenhuis Antoniushove te Leidschendam. Ongeduldig was Jeroen 10 weken te 

vroeg ter wereld gekomen en zijn ouders hadden toen niet kunnen vermoeden dat hij 

het geduld zou kunnen opbrengen om een proefschrift te kunnen afronden. Na een 

onbezorgde jeugd in Zoetermeer en Voorhout was Amsterdam de volgende stap.  

 

In 1999 begon hij zijn studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en 

zette zijn eerste stappen op de afdeling cardiologie in het Academisch Medisch 

Centrum middels een bijbaan als ecg-laborant. Direct na zijn coschappen is hij 

begonnen als artsonderzoeker cardiologie in dienst van het Interuniversitair 

Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) onder begeleiding van Prof dr. B.J.M. Mulder 

op de afdeling cardiologie van het AMC. 

 

Per 1 oktober 2010 is hij begonnen met de opleiding tot cardioloog in het AMC. 

Momenteel volgt hij de vooropleiding interne geneeskunde in het Academisch 

centrum te Amsterdam (opleider Prof. Dr. J.B.L.Hoekstra), om vervolgens verder te 

gaan met de opleiding cardiologie. 




