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CURRICULUM VITAE 
 
Omdat ik dit stukje  
 
Ik werd geboren in Nijmegen, 22 april 1972 (voor de oplettende lezer Marieke van..). Na een leuke 
middelbare school periode op HAVO Notre Dame des Anges te Ubbergen en VWO op Canisius 
College Mater Dei te Nijmegen ging ik in 1992 naar het hoge noorden voor mijn studie geneeskunde 
en een aantal intense en mooie jaren in de stad Groningen. Nog voor het behalen van mijn 
arstenbul in augustus 1999, vetrok in naar Amsterdam om daar, na mijn oudste coschap 
neurochirurgie als AGNIO aan te blijven. Tijdens 2 waardevolle en leerzame jaren op de afdeling 
neurochirurgie van het AMC, kwam het besef dat endovasculaire behandeling voor intracraniële 

zou worden. In mei 2001 werd ik aangenomen voor de opleiding 
Radiologie in het AMC, met als opleider Professor Laméris. Gedurende mijn opleiding werd mijn 
interesse in de neuro-vasculaire geneeskunde nog eens versterkt toen Willem Jan van Rooij 
bijzonder hoogleraar interventie-neuroradiologie werd in 2001 aan het AMC. Tijdens zijn 
werkzaamheden in het AMC en mijn stage in het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg heb ik de 
endovasculaire technieken van hem en Menno Sluzewski geleerd. Na het beëindigen van mijn 
opleiding, juli 2006, bleef ik aan als staflid in het AMC. 
 
In het dagelijks leven ben ik samen, en inmiddels getrouwd, met Roel Luchtman en zijn wij trotse 
ouders van Frederiek en Wende.  




