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CURRICULUM VITAE

Franceline Alkine Frans is geboren op 22 december 1980 te Utrecht en groeit op in het 

Veluwse Voorthuizen. In 1999 behaalt ze haar gymnasium diploma aan het stedelijk 

gymnasium Johan van Oldenbarnevelt te Amersfoort. Aansluitend start ze in hetzelfde 

jaar met de studie Geneeskunde aan de Rijks Universiteit Groningen. Tijdens haar eerste 

studiejaar is ze wedstrijdroeier en maakt hierna deel uit van diverse commissies bij de 

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir met als hoogtepunt de lustrumcommissie 

“Masters of the Universe” ter ere van het 125 jarig bestaan. Na het doorlopen van het eerste 

jaar van haar coschappen in het UMCG en omliggende regionale ziekenhuizen vervolgt zij 

haar coschappen in het Sint Elisabeth Hospitaal te Curaçao. Na haar coschappen zet ze de 

eerste stappen op wetenschappelijk vlak onder leiding van Dr. A.E. Maduro en Dr. S.O. Keli 

naar de epidemiologie van brandwonden op Curaçao. Dit resulteert in haar eerste publicatie 

en tevens verschijnt ze hiermee op de voorpagina van de lokale Curaçaose krant Amigoe. 

Weer terug in Nederland verricht ze haar keuze coschap en aansluitend wetenschappelijke 

stage op de afdeling Plastische Reconstructieve en Handchirurgie in het Academisch 

Medisch Centrum te Amsterdam onder leiding van Prof. Dr. C.M.A.M. van der Horst. Na het 

behalen van haar arts examen eind augustus 2007, werkt zij als arts-assistent op de afdeling 

Heelkunde in het Diakonessenhuis te Utrecht onder leiding van Dr. G.J. Clevers. In augustus 

2009 begint zij aan haar promotieonderzoek op de afdelingen interventieradiologie en 

vaatchirurgie in het Academisch Medisch Centrum onder leiding van Prof. Dr. J.A. Reekers 

en Dr. M.J.W. Koelemay, wat heeft geresulteerd in dit proefschrift. Haar belangrijkste project 

is het opstarten en coördineren van de SUPER studie, een multicenter gerandomiseerde 

studie naar de beste behandeling voor patiënten met claudicatio intermittens op basis van 

een iliacale obstructie (dotteren of gesuperviseerde looptraining). Sinds januari 2013 is zij in 

opleiding tot chirurg in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn (Dr. P. van Duijvendijk), welke zij 

zal voortzetten in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (Prof. Dr. O.R.C. Busch) 

en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (Prof. Dr. E.J.Th Rutgers). Franceline woont in 

Amsterdam en in haar vrije tijd verruilt ze graag de stad voor een ritje te paard door het 

Amsterdamse Bos.
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