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Curriculumm Vitae 

Curriculumm Vitae 
Simonn Dante Strackee werd op 4 juli 1957 geboren te Amsterdam. Kort daarop verhuisde 

dee familie naar De Bilt. Het lager en middelbaar onderwijs (VWO-B) werd gevolgd op 

dee Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. In de zomer van 1975 startte hij met 

dee studie Geneeskunde aan de Rijks Universiteit Groningen. De senior-co-

assistentschappenn werden doorlopen in de Deventer Ziekenhuizen. Na het behalen 

vann het artsdiploma op 31 januari 1985 volgde een lange reeks artsassistentschappen 

niet-in-opleidingg in diverse ziekenhuizen (Keuringsarts-Rode Kruis Bloedbank, Deventer, 

Arts-assistentt Interne Geneeskunde-Deventer Ziekenhuizen, Arts-assistent Chirurgie-

St.. Elisabeth Ziekenhuis, Amersfoort, Arts-assistent Chirurgie-Diakonessenhuis, Utrecht. 

Arts-assistentt Plastische- en Reconstructieve Chirurgie-Academisch Ziekenhuis 

Rotterdamm Sophia/Dijkzigt ("op zicht"), Arts-assistent Chirurgie-Diakonessenhuis, 

Utrechtt (weer terug), Arts-assistent Plastische-, Reconstructieve-en Handchirurgie-

Academischh Medisch Centrum, Amsterdam). 

Inn de laatste instelling kreeg hij eindelijk de fel begeerde toezegging voor de opleiding 

tott plastisch chirurg van de toenmalige opleider Prof. Dr. K.E. Bos. 

Dee basisopleiding heelkunde werd (weer) afgelegd in het Reinier de Graaf Gasthuis 

tee Delft (opleider Dr. W.B.J. Jansen). Van 1 oktober 1994 tot 1 oktober 1997 werd de 

opleidingg Plastische-, Reconstructieve-en Handchirurgie in Academisch Medisch 

Centrumm te Amsterdam doorlopen. Na zijn opleiding startte hij als plastisch chirurg 

opp dezelfde afdeling. Ruim twee jaar (01 september 1999 tot 31 december 2001) was hij 

tevenss op parttime basis werkzaam als plastisch chirurg en buitengewoon staflid in 

hett Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. 

Inn het AMC houdt hij zich tegenwoordig voornamelijk bezig met de behandeling van 

patiëntenn met hand- en polsproblematiek. Daarnaast is hij chef-de-poliklinique en 

waarnemendd opleider. 

Simonn Strackee is gehuwd met Ria de Visser en samen hebben zij twee kinderen 

(Rutgerr en Karlijn). 
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