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Margaretha Catharina de Haan (roepnaam Margriet) werd geboren op 18 
februari 1984 te Garderen. Ze volgde het VWO op het Christelijk College 
Groevenbeek te Ermelo en haalde in 2002 haar diploma (cum laude). Daarna 
studeerde zij Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. 

Naast haar studie was zij actief binnen de Stichting Signaalkampen, 
waar ze fungeerde als staflid tijdens de zeilkampen in de zomer en als 
commissielid in diverse commissies. Vanaf het derde studiejaar gaf zij 
met veel plezier regelmatig les in lichamelijk onderzoek aan eerste- en 
tweedejaars geneeskunde studenten. In het laatste jaar van haar studie 
heeft zij haar Studenten Onderwijs Kwalificatie gehaald, na het voltooien van 
een onderwijsstage. Deze stage leidde uiteindelijk tot een publicatie in het 
International Journal of Medical Education.

Daarnaast begon zij vanaf het vierde jaar van haar studie in 
samenwerking met dr. P.A.H. van Noord met het verzamelen van data ter 
voorbereiding op haar wetenschappelijke stage in het zesde jaar, met als 
onderwerp ‘Trans-generational aspects of breast cancer risk; a retrospective 
case-control study in the Dom cohort’. De analyse van de bijbehorende 
database heeft zij uitgevoerd in Boston, onder leiding van K. Michels, 
Associate Professor in het Brigham and Women’s Hospital, een affiliatie van 
Harvard Medical School, en onder leiding van Prof.dr. Y.T. van der Schouw, 
werkzaam in het Julius Centrum te Utrecht. Deze wetenschappelijke stage 
leidde uiteindelijk tot een publicatie in het British Journal of Cancer en werd 
beloond met de Frits de Waard Award in 2011.

Haar enthousiasme voor de radiologie als specialisme is in het derde 
jaar van haar studie ontstaan, door het volgen van een keuze coschap 
Radiologie van 6 weken in de Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn. Daarnaast 
heeft zij in het kader van het zesde jaar van haar studie een 12-weekse semi-
artsstage Radiologie gelopen in het Meander MC te Amersfoort.

In februari 2009, direct na het afronden van de studie geneeskunde, 
is Margriet begonnen als arts-onderzoeker in het AMC te Amsterdam, onder 
leiding van Prof.dr. J. Stoker. Zij vergeleek o.a. de opkomst, opbrengst en 
ervaren belasting van coloscopie en CT-colografie screening. De resultaten 
van dit promotie onderzoek zijn te lezen in dit proefschrift. 

Per 1 maart 2012 is zij in opleiding tot radioloog in het Meander MC 
te Amersfoort. Margriet woont samen met Marcel van Dijk te Utrecht.
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