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CURRICULUM VITAE

Karlijn Vollebregt werd op 22 april 1976 als oudste van vier kinderen geboren in Bussum 

en groeide op in Weesp. Nadat zij in 1994 haar VWO diploma behaalde op het Goois 

Lyceum in Bussum werd zij uitgeloot voor de studie Geneeskunde. Zij ging Geneeskunde 

studeren aan de Universiteit Gent in Gent (België). Na behalen van het eerste jaar 

werd zij in 1995 ingeloot en ging zij terug naar Nederland om Geneeskunde te gaan 

studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Op aanraden van haar moeder deed zij 

haar verpleeghulpstage op de afdeling verloskunde van het Flevoziekenhuis te Almere en 

werd zij enthousiast voor het vak. In het kader van haar wetenschappelijke stage tijdens 

haar studie deed zij onderzoek onder leiding van Professor Ç. Ince bij de experimentele 

anaesthesiologie. Daar ontmoette zij Kees Boer en werd de basis gelegd voor haar verder 

onderzoek binnen de verloskunde. In 2002 ging zij, na haar afstuderen, werken als 

ANIOS gynaecologie in het Academisch Medisch Centrum. Vanaf januari 2004 heeft zij 

haar klinisch werk gecombineerd met het wetenschappelijk onderzoek wat zou uitgroeien 

tot dit proefschrift. In januari 2006 startte zij met haar opleiding tot gynaecoloog in 

het Flevoziekenhuis (opleider dr. G. Kleiverda) en een jaar later keerde zij terug naar 

het AMC (opleider prof. dr. M.J. Heineman). Sinds juli 2010 is zij weer terug in het 

Flevoziekenhuis voor het laatste deel van haar opleiding.

Karlijn woont samen met Derk Jan de Boer, zij hebben twee dochters; Meinske en Stella. 


