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A
Emmy Hoefman werd geboren op 24 Mei 1960 te Utrecht.
In 1977 behaalde zij haar MAVO diploma en in 1979 haar HAVO diploma.
Na enige tijd Frans studeren aan de Université de Nice, begon zij in 1980 aan de Mensen-
dieck opleiding in Amsterdam.
In 1985 startte zij samen met Margo Breukel een Mensendieck praktijk in Vinkeveen, en 
werkte daarnaast van 1985 tot 1987 part-time als stewardess bij de KLM.
Na het volgen van het colloquium doctum aan de Vrije universiteit van Amsterdam, 
begon zij in 1987 de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de 
doctoraalfase was zij werkzaam als student assistent bij de vakgroepen Huisartsgenees-
kunde en Anesthesie, en tevens werkzaam als ECG laborante op de afdeling Cardiologie.
In 1995 behaalde zij, in aanwezigheid van haar zoons Bob en Tim, het artsexamen.
Hierna deed zij onder leiding van dr. Maarten Hulshof onderzoek bij de afdeling Ra-
diotherapie naar ‘de relatie van de hoogte van het PSA en bot- en CT-scan stagering bij 
prostaatkanker’.
In 1996–1997 verbleef zij, vanwege een ICIN fellowship van haar echtgenoot Marco 
Alings, met gezin in Nashville, Tennessee, alwaar de jongste zoon Max werd geboren. 
Tijdens die periode werkte zij onder leiding van prof. Peter Wright enige tijd op de afde-
ling Pediatric Infectious Diseases aan de VanderBilt University.
Na in de periode 1998-1999 werkzaam te zijn geweest als consultatiebureau arts in de 
regio Gooi en Vechtstreek, werkte zij van 1999 tot 2003 als promovenda bij de vakgroep 
Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam aan de BEAT studie.
Om als dyslecticus vervolgens het schrijfproces van een proefschrift te overleven, volgde 
zij van 2002 tot 2007 een opleiding aan de Academia Beeldende Kunsten Borsbeek.
Vanaf 2009 tot heden is zij werkzaam als arts Revalidatiegeneeskunde bij revalidatie-
centrum Revant te Breda.


