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Curriculumm vitae 

Fleurr Sprangers werd op 7 juni 1968 geboren te Douala, Kameroen. Na terugkomst 

vann het gezin naar Nederland in 1978, zette zij haar lagere en middelbare school 

opleidingg voort aan de Europese School in Bergen (NH), alwaar zij in 1986 haar 

Baccalaureaatt haalde met hoofdtaai Frans. Vanaf 1986 studeerde zij geneeskunde 

aann de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie verrichtte zij onderzoek 

naarr het metabolisme van vetoplossingen in totale parenterale voeding in de 

Metabolee Research Groep, onder leiding van prof.dr Hans P. Sauerwein, en droeg 

zijj  bij aan lopend onderzoek op het gebied van de meningococcenziekte op de 

kinder-intensivee care van het Emma Kinderziekenhuis AMC. In 1995 behaalde zij 

cumm laude het artsexamen. Na haar artsexamen ving zij aan met het onderzoek dat 

beschrevenn staat in dit proefschrift, als arts-onderzoeker in de Metabole Research 

Groep.. Na twee jaar onderzoek werkte zij een jaar als assistent-geneeskundige niet 

inn opleiding (AGNIO) in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Tijdens dit jaar werd 

haarr door NWO een AGIKO-stipendium toegekend dat haar in de gelegenheid 

steldee om vanaf april 1998 drie jaar onderzoek te doen, in combinatie met de 

vijfjarigee opleiding tot kinderarts. Momenteel werkt Fleur Sprangers als kinderarts 

inn opleiding in het Emma Kinderziekenhuis AMC, alwaar zij in 2005 haar 

opleidingg hoopt af te ronden. 

Fleurr Sprangers is actief in de Junior Afdeling van de Nederlandse Vereniging voor 

Kindergeneeskunde,, zij vertegenwoordigt de assistent-geneeskundigen in de 

Europesee vereniging voor kindergeneeskunde (CESP), en de Nederlandse assistent-

geneeskundigenn in de Europese assistentenvereniging (PWG). Sinds mei 2001 is 

zijj  voorzitter van de Landelijke Vereniging van Assistent-Geneeskundigen 

(LVAG) . . 
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