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Curriculum Vitae 
 
Sebastiaan Jensch werd geboren op 28 mei 1974 in Leidschendam. Hij doorliep het 

gymnasium aan het Huygens Lyceum te Voorburg. In 1993 startte hij met de studie 

Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Tijdens de studie was hij lid 

van het levertransplantatie team van prof. dr. M.J.H. Slooff. In 1998 deed hij 

onderzoek naar virale hepatitis in het Ga-rankuwa Hospital in Pretoria, Zuid-Afrika. 

Zijn co-schappen liep hij in het Sint Elisabeth Ziekenhuis op Curaçao. In 2002 

behaalde hij de artsenbul waarna hij startte met de opleiding Radiologie in het Onze 

Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (opleiders; L. Winter en A.D. Montauban van 

Swijndregt). Tijdens zijn opleiding startte hij met onderzoek naar CT colografie met 

een beperkte darmvoorbereiding, een samenwerking tussen het AMC en het OLVG, 

wat heeft geresulteerd in dit proefschrift (promotor prof. dr. J. Stoker). Sinds april 

2009 is Sebastiaan Jensch met veel plezier werkzaam als radioloog in het Sint Lucas 

Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Hij woont samen met Esther Schadd in Ouderkerk 

aan de Amstel en zij hebben samen drie kinderen, Fanne, Lotte en Tijmen. 







 


