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Curriculum Vitae
Lisette Hoekstra werd geboren op 28 augustus 1981. In 2000 behaalde zij haar VWO 

diploma aan het Noorderpoortcollege te Groningen. Na 1 jaar Psychologie en Farmacie 

te hebben gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, werd zij toegelaten tot de 

studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende deze jaren heeft zij 

zich ingezet als transplantatie-explanteur bij Stichting Bio Implant Services te Leiden en 

als bloedafname-assistent bij het Klinisch-chemisch & Hematologisch laboratorium in het 

Slotervaart-ziekenhuis te Amsterdam. Na het behalen van haar arts-examen in Juni 2008, 

was zij werkzaam als arts niet-in-opleiding-tot-specialist (ANIOS) op de afdeling Heelkunde 

van het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam (Dr. Dwars). Daarnaast werkte zij als operatie-

assistent in het Besnijdeniscentrum Amsterdam. Na bijna anderhalf jaar klinisch werk, 

werd zij aangenomen voor een promotie-onderzoek in het Chirurgisch Laboratorium van 

het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, onder leiding van Prof. Dr. T.M. van 

Gulik. Haar onderzoek naar de effecten van vena porta embolisatie vanuit zowel een 

basaal als een klinisch wetenschappelijk perspectief, alsmede verschillende methoden 

om complicaties na leverresectie te voorkomen, hebben geleid tot dit proefschrift. 

Tijdens haar promotie-onderzoek was zij voorzitter van het Symposium Experimenteel 

Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS) dat op 18 november 2011 in Amsterdam 

werd gehouden. Op 1 juli 2012 zal zij starten met de opleiding Heelkunde in regio AMC. 
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