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Curriculum Vitae 

Op 4 november 1979 werd ik geboren in Amsterdam. Tijdens het promotietraject van mijn 
vader woonden wij in Florence, Italië. Als driejarige kwam ik terug in Nederland, waar ik 
opgroeide in Hilversum en mijn middelbare schooltijd doorbracht op het Gemeentelijk 
Gymnasium. Na mijn eindexamen studeerde ik Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht.  

Tijdens mijn studie werkte ik onder andere als practicumbegeleider Anatomie en 
Praktisch Lijn Onderwijs en als student-assistent op de afdeling kinderchirurgie van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daar deed ik onder leiding van Dr. M.O. Hoekstra en Dr. T. 
de Koning mijn eerste onderzoekservaring op, op de afdelingen kinderallergologie en 
metabole ziekten. Dit resulteerde in twee publicaties; een in het Nederlands Tijdschrift 
voor Allergologie en een het Nederlands Tijdschrift voor Kindergeneeskunde.  

Het grootste deel van mijn coschappen voltooide ik in Utrecht en omstreken. 
Enkele coschappen doorliep ik met heel veel plezier in het buitenland: een extra coschap 
kindergeneeskunde in het Hospital Universidad de Guadalajara, Madrid, een coschap 
gynaecologie en verloskunde in het ’s Lands Hospitaal, Paramaribo en een keuzecoschap 
hyperbare geneeskunde in het Karolinska Institutet, Stockholm.  

Tijdens het laatste jaar van mijn opleiding deed ik onderzoek naar cerebellaire 
afwijkingen bij kinderen, onder leiding van Professor B.T. Poll-The en Professor C.B.L.M. 
Majoie. Dit onderzoek wekte mijn absolute interesse voor de radiologie. Na een 
keuzecoschap radiologie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, behaalde ik in mei 
2007 mijn artsexamen.  

In juni 2007 begon ik aan mijn promotietraject als arts-onderzoeker op de 
afdeling radiologie van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, onder supervisie 
van Professor C.B.L.M. Majoie, Dr. A.J. Nederveen en Dr. M.J.P. van Osch. De resultaten 
van onze studies presenteerde ik op diverse nationale en internationale congressen en ik 
organiseerde mede het jaarlijkse congres van de Benelux Chapter van de International 
Society for Magnetic Resonance in Medicine (Utrecht 2010). Sinds oktober 2011 ben ik 
opleiding tot radioloog, onder leiding van Dr. O.M. van Delden en Dr. A.M. Spijkerboer.  

 
In Paramaribo ontmoette ik Hendrik van Maaren. Mijn leven deel ik met hem en 

met onze geweldige zoon, Floris. Begin april 2012 verwachten wij ons tweede kind. 




