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Curriculum Vitae

Maurice Remmelink werd op 27 april 1977 geboren te Bovenkarspel. Hij behaalde 
zijn Atheneum diploma in 1995 aan het RSG te Enkhuizen. In dat zelfde jaar begon 
hij aan de studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, nadat hij was 
uitgeloot voor de studie geneeskunde. Vervolgens werd hij ingeloot voor de studie 
geneeskunde, aan dezelfde universiteit, waarbij hij zijn doctoraalfase afronde in 2003. 
Hij was actief als student-assistent in het ARREST-4 onderzoek (afd. cardiologie, AMC), 
naar het gebruik van automatische defibrillatoren door zogenaamde first-responders, te 
weten brandweerlieden en politieagenten. Tevens volgde hij binnen dit onderzoek zijn 
wetenschappelijke stage onder begeleiding van dr. R. Koster en drs. A. van Alem, waarin 
hij het succes op het terugkeren van sinusritme vergeleek tussen een defibrillatie met 
een bifasische en monofasische schokgolf. Tijdens zijn studie werkte hij in de avond en 
weekenden als dokters/ triage assistent op de huisartsen dienstenpost in Amsterdam. 
Daarnaast is hij al jarenlang actief als tennisspeler, onder meer als 1ste klasse speler in 
het eerste team van Joy Jaagpad te Amsterdam. In 2005 behaalde hij zijn artsexamen 
en startte als arts-onderzoeker op de afdeling hartcatheterisatie van het AMC onder 
begeleiding van Dr. J. Baan, Prof. dr. J. Piek en Prof. J. Tijssen. (onderzoeksresultaten in 
dit proefschrift).
Per 1 april 2009 is hij begonnen met de opleiding tot cardioloog. Momenteel volgt hij 
de vooropleiding interne geneeskunde in het AMC (opleider, Prof. dr. P. Speelman), om 
vervolgens de opleiding in het AMC te vervolgen op de afdeling cardiologie (opleider, Dr. 
R.B.A. van den Brink).
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