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Anne Marijn Kreeft werd geboren op 15 juni 1981 te Amsterdam. Ze groeide op in Bussum en 

behaalde in 1999 haar diploma op het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum. Dat jaar verhuisde 

ze naar Utrecht om te beginnen met de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Ze 

deed 2 buitenlandse co-schappen, in 2003 verloskunde in Hospital Regional in Cusco, Peru en 

in 2004 dermatologie in Hospital San Cecilio in Granada, Spanje. In december 2005 behaalde ze 

haar artsexamen. 

Haar interesse voor de KNO was reeds gewekt tijdens haar co-schappen, maar eerst deed ze in 

2006 algemene ervaring op, gedurende enkele maanden als arts-assistent chirurgie in Ziekenhuis 

Amstelveen en vervolgens als poortarts in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden. In 2007 

begon ze onder begeleiding van prof. dr. A.J.M. Balm en prof. dr. I.B. Tan met wetenschappelijk 

onderzoek, waarbij de eerste stappen voor dit proefschrift werden gezet met de enquête naar 

Functionele Inoperabiliteit van Mondholte- en Oropharynxcarcinomen onder Nederlandse 

radiotherapeuten, hoofdhalschirurgen en oncologen. Van Maart 2007 tot Maart 2009 werkte ze 

met veel plezier als arts-assistent voor de Heelkundig Oncologisch Disciplines van het Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam, en dan met name op de afdeling hoofdhals chirurgie en 

oncologie. In deze periode werd het onderzoek naar Functionele Inoperabiliteit uitgebreid tot 

een promotietraject. In april en mei 2009 deed ze ervaring op binnen de hoofdhalschirurgie als 

clinical observer in Memorial Sloan Kettering Cancer Center te New York.

Oktober 2009 startte ze met haar opleiding tot keel-, neus- en oorarts in het VU Medisch 

Centrum te Amsterdam, waar ze tot op heden mee bezig is, op dit moment met een perifere 

stage in het Westfriesgasthuis te Hoorn. 

Anne Marijn Kreeft woont samen met Michiel Brummelhuis in Amsterdam. Naast haar opleiding 

en studie besteedt ze haar tijd graag aan zeilen, tennissen en fietsen. Ze houdt ook erg van reizen 

en wintersporten zoals schaatsen en skiën. 


