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Carina Gerritsma-Bleeker werd op 22 september 1968 geboren in het
“oude RKZ” (thans Martini Ziekenhuis) te Groningen. Na het behalen
van het diploma Gymnasium-β aan het Praedinius Gymnasium te
Groningen startte zij in 1986 met de studie Geneeskunde aan de Rijks-
universiteit Groningen. Het co-assistentschap chirurgie werd met een
Erasmusbeurs gevolgd in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Met
een keuze-coschap “Intertrochantere variserende osteotomie bij de ziekte
van Perthes” in het Academisch Ziekenhuis Groningen onder supervisie
van Dr. J.D.Visser werd de interesse voor het vak gewekt. Het artsexamen
werd in 1994 behaald. Daarna werkte zij als AGNIO op de afdeling
Orthopaedie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Van 1995 tot
1997 werd de vooropleiding Heelkunde gevolgd in het Medisch Spec-
trum Twente (opleider: Prof. Dr. P.A.M. Vierhout). De opleiding
Orthopaedie werd gevolgd in de periode van 1997 tot 2001 in het
Academisch Ziekenhuis Groningen (opleider: Prof. Dr. J.R. van Horn)
met een perifere stage in het Martini Ziekenhuis te Groningen (opleider:
Dr. R. Deutman). Tijdens de opleiding werd o.a. wetenschappelijk
onderzoek verricht naar de KUDO-elleboogprothese en de lange-termijn-
resultaten van de Stanmore totale heupprothese. Vanaf 1999 werkte zij
aan het onderzoek naar de SKI knieprothese.

Vanaf 1 juli 2001 is zij geassocieerd met Drs. J.D.H. Bolscher, Drs.
R.W. Brouwer, Dr. J.J.A.M. van Raay, Drs. M.S. Sietsma en Dr. M.R. Veen
in het Martini Ziekenhuis te Groningen.

Naast de studie Geneeskunde speelde zij van 1989 tot 1993 27
interlands als keepster in het Nederlands Dameshockeyelftal, met als
hoogtepunten het behalen van het Wereldkampioenschap te Sydney in
1990 en deelname aan de Olympische Spelen te Barcelona in 1992.

Zij is getrouwd met Marco Gerritsma en samen hebben zij twee
dochters, Floor en Nynke.
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