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Lonneke van der Mark is geboren op 27 januari 1977 in Lisse. Na het behalen van het 

VWO examen in 1996 op het Fioretti College in Lisse werd zij ingeloot voor de 

studie Geneeskunde aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. In 2000 liep zij haar-

wetenschappelijke stage in Paramaribo Suriname, bij het Bureau voor Openbare Gezond-

heidszorg (BOG). Zij onderzocht, samen met  een studente biomedische wetenschappen, 

diagnostische mogelijkheden van Bilharzia (Schistosomiasis mansoni) bij de medewerkers 

van de Staatsolie Maatschappij Suriname. In 2002 startte zij haar coschappen en in 2004 

werden deze afgesloten met een keuzecoschap kindergeneeskunde in het Zuid Afrikaanse 

Tygerberg ziekenhuis in Kaapstad, Universiteit van Stellenbosch. In 2004  slaagde zij cum 

laude voor het artsexamen. Tijdens de laatste fase van de studie heeft zij in samenwerking 

met dr. Marceline van Furth, kinderarts-infectioloog en drs. Gijs van Well, kinderarts-fellow 

infectiologie van het VUMC haar eerste wetenschappelijke artikelen geschreven en ge-

publiceerd.

Lonneke startte haar artsencarrière als scheepsarts op een expeditiecruise naar Oost-

Groenland. Daarna heeft zij een jaar gewerkt in het Meander ziekenhuis in Amersfoort, 

als assistent kindergeneeskunde. Daarop volgend heeft zij gewerkt als jeugdarts bij GGD 

Gooi & Vechtstreek en arts-assistent psychiatrie op de polikliniek Roeterstraat van Men-

trum Geestelijke Gezondheidszorg alvorens in 2006 te beginnen  met de huisartsopleiding 

aan de Universiteit van Amsterdam. Naast de huisartsopleiding startte zij in 2007 met pro-

motieonderzoek, onder leiding van Prof. dr. Patrick Bindels en Prof. dr. Wim van Aalderen. 

Lonneke is thans waarnemend huisarts. Zij is getrouwd met Bob Rietveld en samen heb-

ben zij twee kinderen Nick (2007) en Isis (2010). Naast de klinische werkzaamheden geniet 

Lonneke van wonen aan het water. 

 


