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CURRICULUM VITAE

Jorik Reimerink is geboren op 19 mei 1983 te Zwolle. Na het behalen van zijn Atheneum-
diploma aan de Thorbecke Scholengemeenschap te Zwolle begon hij in 2001 met de studie 
Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2007 is hij verhuisd naar Deventer om in 
het Deventer Ziekenhuis zijn coschappen te volbrengen. Gedurende zijn periode als co-assistent 
is een fascinatie ontstaan voor het geruptureerde aneurysma na het bijwonen van het operatief 
herstel. Na zijn periode in Deventer is Jorik begonnen aan zijn wetenschappelijke stage aan de 
afdeling vaatchirurgie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Hierna heeft hij zijn 
oudste coschap gelopen bij de afdeling chrirugie van het AMC.
De wetenschappelijke stage bij Ron Balm resulteerde in 2009 tot een vaste aanstelling als arts-
onderzoeker voor de Amsterdamse Acute Aneurysma studie, ook wel bekend als de AJAX studie. 
Na drie jaar full-time onderzoek te hebben verricht, is hij in 2012 gestart als arts-assistent 
chirurgie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Na een jaar hier te hebben gewerkt 
en een periode van vakantie is hij nu aan het solliciteren.


