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Maartje Elisabeth Visser, dochter van Wil van 
Vugt en Deodaat Visser, werd op 27 oktober 1980         
geboren te Utrecht. 

Als zusje van Wouter en grote zus van Wietske 
groeide ze op in ‘t Gooi.

Alhoewel Maartje alles is behalve “stereotype”, 
ging ze zingen bij Kinderen voor Kinderen, en         
fanatiek op hockey! Vanaf haar 15e verdedigde 
zij als keepster het doel van Huizen Dames 1. Na       
enkele jaren ruilden zij het verdedigen in voor         
aanvallen en met haar enorme vechtlust stond zij 
aan de basis van vele doelpunten. 

Na haar VWO-diploma te hebben behaald op het 
Willem de Zwijger College in Bussum lonkte in het 
najaar van 1999 het avontuur en ging ze goede 
werken verrichten bij de weeskinderen in India. Ze 
werd ingeloot voor Geneeskunde aan de UvA en 
vond een ideale balans tussen het volgen van col-
leges, het op tijd thuis kunnen zijn om de intriges 
en amorettes in de dagelijkse soap As the world 
Turns te kunnen kijken, het werken in de horeca bij 
Restaurant Luden, en de hockeytrainingen. 

Na een keuze-co-schap in Paramaribo behaalde ze 
in 2007 het arts-examen. Ze besloot om eerst aan 
de slag te gaan als AGNIO Interne Geneeskunde 
in Hilversum, en kreeg daarna de kans zich te           
verdiepen in de wondere wereld van lipiden bij de 
Vasculaire geneeskunde van het AMC. Dit mooie 
proefschrift is daarvan het resultaat. 

Maartje zal in januari 2012, goed uigerust van 
een zonnige reis, beginnen aan de opleiding tot              
internist aan het AMC.

De paranimfen.
Anniek Vlijm en Mariëlle Donker


