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109Curriculum Vitae

Curriculum Vitae 

Rene Scheenstra werd in Heerenveen geboren op 2 maart, aan het eind van de barre 
winter van 1963. Zijn vader is Gerrit Scheenstra, zijn moeder Hiltje Betlehem. Zijn 
ouders kwamen uit het dorpje Ter �dzard, gelegen op een steenworp afstand van het 
watertje de Schene; waarvan de naam Scheenstra een afgeleide is. 

Zijn lagere en middelbare schooltijd bracht hij door in Heerenveen, en behaalde zijn 
Atheneum B diploma in 1981 aan de R.S.G. te Heerenveen. Daarna startte hij met de 
studie geneeskunde in Groningen. Zijn coschappen werden verricht in het Sint Elisa-
beth Hospitaal te Curaçao. Hij deed een wetenschappelijke stage met als onderwerp 
neonatale morbiditeit in Grenada (prof. Touwen, prof. Huisjes en prof. Boersma) en 
een keuze coschap kindergeneeskunde in Meppel (dr.Baldew). �n 1988 behaalde hij 
zijn artsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Vervolgens was hij korte tijd werkzaam als team arts bij de Bloedbank Groningen, en 
keerde daarna terug naar Curaçao, in eerste instantie als zomerarts-assistent kinder-
geneeskunde (dr. Pedro). Vervolgens was hij twee jaar werkzaam als arts-assistent gy-
naecologie/verloskunde op het Anna Paviljoen in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Cura-
çao (dr.Leon). �n 1992 kwam hij definitief terug naar Nederland, en was werkzaam als 
arts-assistent kindergeneeskunde in Zwolle, eerst in het toenmalige Weezenlanden 
Ziekenhuis (dr. van de Logt), daarna in het Sophia Ziekenhuis (dr. Fetter). 

�n 1995 startte hij met zijn opleiding kindergeneeskunde in de Beatrix Kinderkliniek 
(prof Heijmans, vervolgens prof. Kimpen en prof. Sauer). Zijn perifere stage werd ver-
richt in het Medisch Spectrum Twente (dr. Tummers), in augustus 2000 werd hij 
geregistreerd als kinderarts. Al gedurende het laatste jaar van zijn opleiding kinder-
geneeskunde startte hij als fellow kindermaag- darm- en leverziekten (dr. Bijleveld) 
en werd een start gemaakt met het eerste onderzoek in dit proefschrift. Vanaf 2003 
maakt hij deel uit van de staf kinder-MDL van het Beatrix Kinderziekenhuis en sinds 
juni 2008 is hij hoofd van de afdeling kinder-MDL. Hij woont samen met Riaaz San-
toe en hond Bluey aan de voet van de A-kerk in Groningen. 




