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Curriculum vitae

Stéfanus Jacob Martinus Breugem werd op 3 juli 1975 geboren te Bleiswijk. 
Toen hij een jaar oud was emigreerde hij met zijn ouders en broers en zussen 
naar Paarl in Zuid-Afrika. Na het behalen van zijn middelbare school diploma 
in 1993 (Paarl Boys High, Zuid-Afrika) startte hij aan de Universiteit van 
Stellenbosch (Zuid-Afrika) een studie biologie (BSc.). In 1995 vertrok hij naar 
Nederland om geneeskunde te studeren (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Zijn 
belangstelling voor de orthopedie is gewekt in 1998 tijdens een stage bij prof. 
dr. J.A.N. Verhaar in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. In 1999 deed 
hij onderzoek naar de resultaten van ‘the Holland nail’ onder leiding van prof. 
dr. A.B. van Vugt in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Na het behalen 
van zijn arts examen in 2002 werkte hij een jaar als arts-assistent chirurgie in het 
Meander Medisch Centrum te Amersfoort onder leiding van prof. dr. Th.J.M.V. 
van Vroonhoven. Vervolgens werd hij in 2003 aangenomen in het AMC te 
Amsterdam. Hier werkte hij als arts-assistent en wetenschappelijk onderzoeker 
onder leiding van prof. dr. C.N. van Dijk alvorens hij eind 2004 startte met de 
opleiding orthopedie. Het verrichte onderzoek werd voortgezet in de vorm 
van een promotietraject. De vooropleiding algemene chirurgie volgde hij in 
het Sint Lucas Andreas ziekenhuis te Amsterdam onder leiding van dr. E.Ph. 
Steller. De orthopedie opleiding zette hij voort in resp. het AMC o.l.v. prof. dr. 
C.N. van Dijk, het Slotervaart ziekenhuis te Amsterdam o.l.v. prof. dr. R.G. Pöll en 
het Tergooi ziekenhuis te Hilversum o.l.v. dr. G.H.R. Albers. Tenslotte rondde hij 
zijn opleiding af in december 2010 in het AMC. Sindsdien is hij werkzaam als 
orthopeed bij Orthopedium te Delft. Hij is in 2001 getrouwd met Caroline en 
vader van Noa (2 jaar).
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