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Bobb Hubert Mike Heijnen werd op 10 oktober 1968 te Nijmegen geboren. Op 2 jarige leeftijd 

verhuisdee hij naar Groningen waar hij het middelbaar onderwijs volgde aan het Praedinius 

Gymnasium.. Na uitloting voor de studie Geneeskunde studeerde hij eenjaar Werktuigbouwkunde 

aann de TU te Delft. In 1988 begon hij zijn studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Limburg 

tee Maastricht. Aan het eind van deze studie is hij 3 maanden werkzaam geweest op de afdeling 

Chirurgiee in het St. Elisabeth Hospitaal, Willemstad, te Curacao. Van 1995 to 1996 werkte hij als 

assistentt op de afdeling Cardio-pulmonale Chirurgie (hoofd dr. J. Kloek) en in het daarop 

volgendee jaar als assistent bij de Algemene Heelkunde (hoofd Prof. dr. H. Obertop) in het AMC 

tee Amsterdam. In 1997 begon hij zijn promotie onderzoek op het Chirurgisch Laboratorium in het 

AMCC te Amsterdam onder leiding van Prof. dr. T.M. van Gulik, hetgeen resulteerde in dit 

proefschrift.. Sinds januari 2002 is hij werkzaam als agio Chirurgie in het Gelre ziekenhuis te 

Apeldoorn,, lokatie Lukas (opleiders dr. W.H. Bouma en Prof. dr. D.J. Gouma). 
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