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Maarten Vink werd op 31 juli 1979 geboren in Deventer. Hij doorliep de 

middelbare school op het Geert Groote College te Deventer. Nadat hij was 

uitgeloot voor de studie geneeskunde startte hij in 1997 met de studie farmacie 

aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1998 kon hij alsnog geneeskunde gaan 

studeren aan dezelfde universiteit. In de periode 2002 tot 2004 volbracht hij het 

grootste deel van zijn co-schappen in het Sint Elisabeth Hospitaal in Willemstad, 

Curaçao. Na terugkomst in Nederland volgde hij het keuze-coschap cardiologie in 

het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam. Hij voltooide in hetzelfde 

ziekenhuis tevens zijn afstudeeronderzoek met als onderwerp micropartikels bij 

acute coronaire syndromen, onder begeleiding van dr. G.J. Laarman. In januari 

2005 haalde Maarten zowel zijn doctoraal- als artsexamen, waarna hij in het OLVG 

begon als art-assistent op de afdeling cardiologie. In maart 2006 begon hij aan de 

opleiding tot cardioloog met als opleiders dr. G.A. Somsen, dr. G.J. Laarman en dr. 

W.G. de Voogt. De vooropleiding interne geneeskunde vond plaats in het Kennemer 

Gasthuis te Haarlem (opleider prof. dr. R.W. ten Kate). Tijdens zijn opleiding 

raakte hij geïnteresseerd in klinisch wetenschappelijk onderzoek met specifieke 

belangstelling voor de (acute) interventiecardiologie. Op dit moment volgt Maarten 

het aandachtsjaar interventiecardiologie, per 1 september 2012 verwacht hij zijn 

opleiding tot cardioloog af te ronden. 

Maarten Vink woont samen met Carine van Capelle. Zij hebben één zoon (Jelte), deze 

zomer verwachten zij hun tweede kind.




