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Curriculum vitae 

Chantal van der Horst werd geboren op 10 maart 1953 in Eindhoven. Lagere school 
(Ursula) en middelbare school (Catherinalyceum, Gymnasium ß) werden in Eindhoven 
doorlopen, op wat destijds nog meisjesscholen waren. In 1971 werd de medische studie 
aangevangen in Utrecht. Na het behalen van het kandidaatsexamen werd deze studie 
voortgezet aan de VU Amsterdam. Hier werd in juni 1979 het artsexamen behaald. In 
oktober 1979 werd de opleiding heelkunde aangevangen in het Lucasziekenhuis te 
Amsterdam (opleider dr. J.N. Keeman) welke met ingang van 1.1.1985 werd gevolgd 
door de plastisch chirurgische opleiding in het Dijkzigt/Sophia ziekenhuis in Rotterdam 
(opleider prof. dr. J.C. van der Meulen). Vanaf 1.1.1988 tot 30.3.1989 werkte zij als 
staflid plastische chirurgie in het Sophiakinderziekenhuis en op de brandwonden
afdeling van het Zuiderziekenhuis. Vanaf 1.4.1989 is zij werkzaam als staflid op de 
afdeling Plastische Reconstructieve en Handchirurgie van het Academisch Medisch 
Centrum (AMC), Amsterdam. Al voor aanvang van de werkzaamheden in het AMC 
werd het eerste contact gelegd met prof.dr. M.J.C, van Gemert, resulterend in een 
oriënterend bezoek aan het toenmalige laser-"mekka" van prof.dr. O.T.Tan in Boston. 
De basis van dit proefschrift was gelegd. 
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