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Maartje Schermer werd geboren op 28 april 1969 in Amsterdam. In 1986 
haalde zij het VWO diploma aan het Montessori Lyceum, en begon zij aan 
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doctoraalexamen filosofie (cum laude). 
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promotie-onderzoek was zij actief in de Medisch Ethische Commissie van 
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