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CurriculumCurriculum vitae 

Curriculumm Vitae 

Moniquee Esther van Leerdam werd geboren op 30 december 1970 te Renswoude. Na de het 

behalenn van het diploma Voorgezet Wetenschappelijk Onderwijs aan het Christelijk Lyceum 

tee Veenendaal. begon zij in 1989 met de studie Geneeskunde aan de Vrij e Universiteit van 

Amsterdam.. In haar vierde studiejaar heeft zij een wetenschappelijke stage in Pokhara, Nepal 

verricht,, waarbij de sensibiliteit in de handen en voeten van lepra patiënten werd onderzocht. 

Onderr supervisie van dr. Wim van Brakel volgden hier meerdere wetenschappelijke 

publicatiess uit. Na het doorlopen van de co-schappen werd het artsexamen in mei 1997 

behaald.. In aansluiting hierop was zij werkzaam als arts-assistent (AGNIO) op de afdeling 

Inwendigee Geneeskunde van het Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Het was hier waar zij 

voorr het eerst geïnteresseerd raakte in de maag-, darm- en leverziekten. In november 1998 

begonn zij als arts-onderzoeker op de afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten van het 

Academischh Medisch Centrum in Amsterdam, waar zij werkzaam was onder supervisie van 

professorr dr. Guido N.J. Tytgat en dr. Erik A.J. Rauws. Vanaf januari 2002 is zij in opleiding 

tott maag-, darm-, en leverarts en volgt de vooropleiding in het Ikazia Ziekenhuis in 

Rotterdam.. Hier werd de laatste hand gelegd aan het proefschrift. Per 1 januari 2005 zal zij de 

opleidingg vervolgen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 
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