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Martijn Bruijn werd op 23 april 1977 geboren in Hoorn. Hij groeide op in het 
nabij gelegen Hoogkarspel. In 1995 slaagde hij voor zijn eindexamen gymnasium 
aan de Scholengemeenschap Werenfridus, te Hoorn. Vervolgens studeerde hij 
Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1995-2002). Zijn eerste 
klinische ervaring deed hij op als AGNIO kindergeneeskunde in het Zaans Medisch 
Centrum (destijds de Heel), te Zaandam. Hierop volgde een korte aanstelling 
bij het Kennemer Gasthuis te Haarlem, in dezelfde functie. In 2004 startte zijn 
specialisatie tot kinderarts, aanvankelijk in het Sint Lucas Andreas ziekenhuis 
(opleider dr. B.H.M. Wolf) en later in het Emma Kinderziekenhuis (EKZ)/AMC 
(opleiders prof. dr. H.S.A. Heijmans en prof. dr. A.P. Bos), beide te Amsterdam. 
Nog tijdens zijn opleiding maakte hij een begin met de studies die uiteindelijk 
hebben geleid tot dit proefschrift. Het merendeel van het laboratorium werk 
verrichtte hij, na afronding van zijn specialisatie tot kinderarts, in de periode 
2009-2011, als arts-onderzoeker bij de afdeling Intensive Care voor Kinderen 
in het EKZ/AMC (promotor A.P. Bos, co-promotor J.B.M. van Woensel). In 
december 2011 trad hij als algemeen kinderarts toe tot de medische staf van het 
Medisch Centrum Alkmaar, met als aandachtsgebieden kindercardiologie en acute 
kindergeneeskunde. Martijn Bruijn is gelukkig getrouwd met Leontien van der Aa. 
Samen hebben ze twee prachtige zonen, Tobias en Fedde. Het gezin woont in de 
Amsterdamse Watergraafsmeer.


