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Curriculumm Vitae 

Aytenn Erol-Yilmaz werd geboren op 15 april 1971 te Cicekdagi (Turkije). Na het 

behalenn van de HAVO diploma aan de Notre Dame Des Anges in Ubbergen, stu-

deerdee zij eerst een jaar HBOV aan de hoge school van Nijmegen en volgde daarnaast 

avondd VWO voor de vakken natuurkunde en scheikunde. Vervolgens studeerde ze 

geneeskundee aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. De doctoraalfase werd 

behaaldd in 1995 en eind 1997 werd door haar cum laude het artsexamen behaald. 

Tijdenss haar studie heeft ze gewerkt als student -assistent bij de vakgroep 

Anatomiee & Embryologie en als gids van het museum anatomicum. 

Haarr interesse voor de cardiologie werd al vroeg gewekt tijdens klinische stages in 

19944 en 1995 op de afdeling cardiologie aan de Hacettepe University (Ankara, 

Turkije)) bij prof. dr. S. Kes en prof. dr. A. Oto. 

Daarnaast,, heeft ze wetenschappelijk onderzoek gedaan naar acute en late 

complicatiess bij percutane transluminal coronaire angioplastiek bij drs. Meursing, 

dr.. Aengevaeren en prof. dr. F.W.A. Verheugt (afdeling cardiologie Canisius Wil-

helminaa Ziekenhuis en UMC St Radboud te Nijmegen). 

Naa het behalen van de artsexamen heeft ze klinische ervaring opgedaan op de 

afdelingg cardiologie van CWZ, UMC St Radboud te Nijmegen en UMC Utrecht bij 

prof.. dr. Robles de Medina, 

Vanaff  begin 2001 is zij werkzaam op de afdeling cardiologie van het Academisch 

Medischh Centrum (AMC) in het kader van haar promotie-onderzoek onder 

begeleidingg van dr. R. Tukkie en prof, dr. A.A.M. Wilde. Daar heeft zij zich de afgelo-

penn jaren verdiept in pacemakersensor optimalisatie en cardiale resynchronisatie 

therapie.. In 2004 schreef ze een LOI cursus over pacemakersensoren voor 

pacemakertechnicii  en ontving zij de Finapres Medical System travel fellowship 

awardd gezamenlijk uitgereikt door de European Federation of Autonomie Societies 

enn American Autonomy Society. 

Vanaff  1 april 2005 start zij met haar opleiding tot cardioloog te beginnen met de 

vooropleidingg interne geneeskunde aan het Bosch Medisch Centrum (opleider: 

dr.. P.M. Netten). De opleiding tot cardioloog zal worden afgerond op de afdeling 

cardiologiee van het AMC (opleider: dr. R.B.A. van den Brink). 

Aytenn Erol-Yilmaz is getrouwd met Sedat Erol en heeft een zoontje Emre van 

tweee jaar. 
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