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Hennie Knoester is geboren op 16 oktober 1956 in Heerlen. In 1974 behaalde zij het eindexamen 
Atheneum B aan het Sint Jans College in Hoensbroek, en in 1981 deed zij haar artsexamen aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1981 tot 1985 was zij werkzaam als kinderarts in opleiding 
in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis Groningen onder leiding van Prof. Dr. J. 
Fernandes.
Na haar registratie als kinderarts in 1985 was zij werkzaam als kinderarts op de intensive care 
kinderen in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis Groningen, die in januari 1986 
officieel werd geopend, met drie bedden. In 1989 was zij gedurende een jaar aangesteld als 
kinderarts op de intensive care kinderen van het Inselspital in Bern (Zwitserland) onder leiding 
van Dr. Jürg Pfenninger. Daar werd zij opgeleid tot kinderarts-intensivist. Van 1989 tot 2001 
werkte ze als kinderarts-intensivist op de intensive care kinderen van het Academisch Ziekenhuis 
Groningen, die langzaam uitgroeide tot een afdeling met acht bedden.
In 2001 volgde de verhuizing naar Naarden en van 2001 tot heden werkt zij als kinderarts-intensivist 
op de intensive care kinderen van het Emma Kinderziekenhuis, Academisch Medisch Centrum in 
Amsterdam. In samenwerking met de psychosociale kindergeneeskunde startte zij in 2002 met het 
follow-up onderzoek dat uiteindelijk leidde tot dit proefschrift.
Hennie is getrouwd met John Middelberg, en samen hebben ze een dochter Lotte, en uit een eerder 
huwelijk van John, twee zonen (Paul en Anton), en schoondochters (Andrea en Laura).
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