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Curriculumm Vitae 

Roell  Bennink werd geboren op 1 juni 1968 te Brussel. Op 6 jarige leeftijd ging hij naar 

dee Europese school te Brussel, waar hij op 18 jarige leeftijd het Europees Baccalaureaat 

behaalde.. Ondanks ingeloot te zijn voor de studie Geneeskunde aan de Universiteit van 

Amsterdam,, besloot hij Geneeskunde te gaan studeren aan de Universiteit van Leuven. 

Aansluitendd aan de studie geneeskunde werd hij in Leuven aangenomen voor de 

specialisatiee van nucleaire geneeskunde door prof. dr. M. de Roo. Vlak voor het 

beëindigenn van de opleiding tot nucleair geneeskundige werd hij gevraagd te solliciteren 

inn het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Hier heeft hij de laatste maanden 

vann zijn opleiding voltooid onder leiding van prof. dr. E. van Roven. Na zijn opleiding is 

hijj  in het Academisch Medisch Centrum werkzaam als staflid nucleaire geneeskunde met 

aandachtsgebiedd nucleaire gastroenterologie. 
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