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C U R R I C U LUM V I TA E M A R I J E V I S

Marije Vis is op 12 september 1967 geboren te Deventer. Ze groeide op in een

medisch gezin, waarbij vooral de huisartsenpraktijk van haar vader haar interesse

voor een carrière als arts wekte. In 1996 behaalde zij haar artsen diploma in 

het Academisch Medisch Centrum aan de Universiteit van Amsterdam.

Haar belangstelling voor de cardiologie is vooral ontstaan tijdens de klinische

ervaring. Daar zag zij de grote voordelen van het vak vanwege de snelle

besluitvorming, de praktische interventie en de grote impact die het resultaat 

op het leven en welbevinden van de patiënt heeft. Tijdens haar catheterisatie stage

als onderdeel van  de opleiding cardiologie werd duidelijk dat zij verder wilde 

in de interventiecardiologie. 

In 2005 werd zij cardioloog en na afronding van haar fellowship interventie-

cardiologie kreeg zij in 2006 een vaste plaats binnen de staf cardiologie van het

Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. De combinatie van praktisch

handelen en acute zorg zoals bij de behandeling van het hartinfarct is dagelijkse

praktijk geworden. Iedere nieuwe casus van een patiënt(e) blijft uitdagend en

krijgt van haar de volle aandacht. De ontwikkelingen op het gebied van interventie

breiden zich steeds verder uit. Naast percutane interventies van de kransslagaders

verricht ze ook steeds vaker percutane klepimplantaties. 

Sinds 2011 geeft zij daarnaast leiding aan de afdeling ACC (hartbewaking/ eerste

hart hulp) van het AMC, waar de acute opvang van hartpatiënten plaatsvindt.

Haar wetenschappelijk onderzoek dat zij sinds 2006 in de inspirerende

stimulerende Academische omgeving van het AMC verricht en de daaruit

voortvloeiende wetenschappelijke publicaties hebben geleid tot dit proefschrift 

dat zij op 29 november 2012 zal verdedigen. 
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