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Vincent Geukers werd geboren op 10 juni 1968 in Haarlem. In zijn vroege jeugd werd de 
belangstelling voor reizen en muziek gewekt. Als leerling van de Koorschool St.Bavo en ook 
op latere leeftijd maakte hij vele concertreizen in binnen- en buitenland, en kreeg hij de 
kans mee te werken aan muziekuitvoeringen van grote symfonieorkesten onder leiding van 
internationaal vermaarde dirigenten. 

Zijn interesse voor de wetenschap ontstond aan het Triniteitslyceum te Haarlem, waar hij in 
1986 slaagde voor het eindexamen Gymnasium-β. Na de middelbare school studeerde hij 
geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1986-1991), en doorliep hij zijn coschappen 
als ingeschrevene bij de Vrije Universiteit (1992-1995). Kort hierop startte zijn specialisatie tot 
kinderarts, aanvankelijk in de Mariastichting (later: Spaarne Ziekenhuis) te Haarlem (opleider: 
drs. J.J.E.M. De Nef) met een academisch vervolg in het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) te 
Amsterdam (opleider: prof. dr. H.S.A. Heymans) (1996-2001). Aansluitend hierop kon hij 
starten met een fellowship op de afdeling Intensive Care voor Kinderen in het EKZ (opleider: 
prof. dr. A.P. Bos), hetgeen in 2003 resulteerde tot registratie als kinderarts-intensivist.

Na het fellowship deed hij de eerste van een serie studies, die met enkele onderbrekingen 
hebben geleid tot dit proefschrift. Een deel van het onderzoek verrichte hij aan het Shanghai 
Children’s Medical Center in Shanghai, China. Promotor van het eerste uur was prof. dr. H.P. 
Sauerwein, en later ook prof. dr. A.P. Bos en prof. dr. J.B. van Goudoever. 

Al tijdens het fellowship, maar vooral als staflid, heeft hij zich verder ontwikkeld in het domein 
van het medische onderwijs. Hij organiseerde verschillende vormen van simulatieonderwijs 
in acute opvang van het vitaal bedreigde kind, zowel binnen de muren van het Academisch 
Medisch Centrum als daarbuiten (o.a. teach-the-teacher cursus voor de IDAI, de Indonesische 
vereniging voor kindergeneeskunde). Momenteel is hij coördinator toetsing klinisch 
redeneren in de masterfase van de geneeskundeopleiding in het AMC, en volgt hij een traject 
senior kwalificatie onderwijs (SKO) op dit gebied. Recent heeft hij zitting genomen in de 
Blauwdrukcommissie voor inhoudelijke herziening van de bachelorfase geneeskunde AMC. 

Namens de kindergeneeskunde is hij vertegenwoordiger in de overkoepelende voedings-
commissie en de reanimatiecommissie van het AMC. In de zomer van 2014 hoopt hij toe te 
treden tot het werkplekmanagement van de afdeling Intensive Care voor Kinderen in het EKZ.


