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CURRICULUM VITAE
Karin Horsthuis is geboren in Losser op 15 april 1975. Tijdens haar middelbare 

schoolperiode heeft zij  een jaar in Lincoln City, Oregon, VS, doorgebracht samen met 

haar tweelingzus, en heeft daar haar high school diploma gehaald in 1992. In 1994 heeft 

zij haar V.W.O.-diploma gehaald op het Twents Carmel Lyceum in Oldenzaal. In datzelfde 

jaar is ze geneeskunde gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens 

haar doctoraalfase heeft zij onderzoek gedaan naar de effecten van groeihormoon in het 

Garvan Institute in Sydney, Australië, onder leiding van prof. Ken Ho. Na het afronden 

van haar geneeskundestudie in 2001 heeft zij gewerkt als AGNIO chirurgie, eerst in het 

BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam en daarna op de chirurgische Intensive care in het UMC 

Utrecht. 

In augustus 2003 is zij gestart met promotieonderzoek op de afdeling radiologie in het 

AMC. Onder begeleiding van prof. dr. J. Stoker en prof. drs. J.F.W.M. Bartelsman heeft zij 

onderzoek gedaan naar de rol van MRI bij de ziekte van Crohn. 

Sinds december 2007 is zij in opleiding tot radioloog in het AMC onder leiding van dr. 

O.M. van Delden en prof. dr. J.S. Lameris. 

Karin is getrouwd met Michiel met wie ze een dochter, Victoria, heeft. Hun tweede kind 

wordt verwacht in augustus 
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