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Antoniaa H.M. Bouts werd op 14 juli 1964 geboren te Venlo. In 1982 behaalde zij het 
VWO-BB diploma aan het Blariacum college te Venlo. Vanaf 1982 volgde zij de studie 
Geneeskundee aan de Rijks Universiteit Limburg te Maastricht alwaar zij in 1983 haar 
propadeusee behaalde, gevolgd door het doctoraal in 1986 en het artsexamen in 1989. 
Tijdenss haar medische studie was zij student-assistent "simulatie-patienten-contacten" , en 
bestuurslidd van de "Federation of International Student Exchange Maastricht" en van het 
"Networkk of Community-Oriented Institutions for Health Sciences". Verder verrichtte zij 
tijdenss de studie een keuzestage Tropengeneeskunde in Egypte en een onderzoek stage 
overr Lepra in India. Van 1989 tot 1990 was zij werkzaam als arts-assistent Gynaecologie en 
Obstetriee in het Maasland Ziekenhuis te Sittard. Daarna ging ze verder binnen de 
Kindergeneeskundee in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De opleiding tot kinderarts 
begonn in 1991 in Maastricht (opleider prof. dr. R.H.Kuijten), gevolgd door het Emma 
Kinderziekenhuiss van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (opleider prof dr. 
C.J.. de Groot en prof. dr. H.S.A. Heymans) vanaf 1993. Op 10 augustus 1995 werd haar 
eerstee zoon Mees geboren. Tijdens het laatste jaar van haar opleiding begon zij aan haar 
subspecialistischee opleiding Nefrologie, gecombineerd met een onderzoeksprojekt hetgeen 
resulteerdee in deze dissertatie. Het onderzoek vond plaats op de afdeling Interne 
Geneeskunde,, Kindergeneeskunde en het Immunologisch Laboratorium, onder begeleiding 
vann prof. dr. R.T. Krediet (hoofd afdeling Nierziekten), dr. J.C. Davin (hoofd afdeling 
Kindernefrologie)) en dr. T.A. Out (hoofd Klinisch Immunolgisch Laboratorium). Daarnaast 
hebbenn alle kinderdialyse centra van Nederland geparticipeerd in het onderzoek. De 
opleidingg tot kinderarts werd voltooid in november 1996. Op 18 september 1998 werd haar 
tweedee zoon Hidde geboren. Sedert april 2000 is zij werkzaam als kinderarts en nefroloog in 
hett Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum. 
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