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ADDENDUM

&

CURRICULUM VITAE
Machtelt Bouwman werd op 10 augustus 1979 geboren in Amsterdam. Zij 
groeide deels op in Ter Aar, deels in Amsterdam. In 1997 behaalde zij haar 
diploma aan het Vossius Gymnasium te Amsterdam. Nadat zij werd uitgeloot 
voor Geneeskunde, studeerde zij een jaar bewegingswetenschappen aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, waar ze haar huidige man leerde kennen. Een jaar 
later kon ze met haar opleiding geneeskunde beginnen aan de Vrije Universiteit. 
Tijdens haar studie en co-schappen heeft zij aan diverse onderzoeksprojecten 
binnen de kindergeneeskunde meegewerkt. Na het behalen van het arts-examen 
‘cum laude’ op 17 juni 2005, deed zij met veel plezier klinische ervaring op als 
ANIOS kindergeneeskunde in de Gelderse Vallei te Ede (opleider: Dr. G. van 
Enk) en in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht (opleider: Dr. J. Frenkel) 
waar haar keuze voor de kindergeneeskunde werd bevestigd. In 2008 was zij 
werkzaam als ANIOS in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, toen zij door 
Prof. Dr. F.A. Wijburg werd gevraagd onderzoek naar vroege behandeling met 
enzymtherapie van kinderen met de ziekte van Fabry te coördineren. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd tot het proefschrift dat nu voor u ligt. In januari 2012 is 
Machtelt Bouwman gestart met haar opleiding Kindergeneeskunde in het Emma 
Kinderziekenhuis (opleider: Prof. Dr. A.P. Bos). Machtelt is getrouwd met Leon van 
Beurden, en samen hebben ze twee kinderen, Melle en Evi. 
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