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Curriculum vitae 
 
 
 

Sietke Gabriëlle Postema werd geboren op 1 december 1987 te Oldenzaal. Na het 
behalen van haar VWO diploma aan het dr. Nassau College in Assen vertrok ze voor een 
jaar naar Mexico, waar ze bij een Mexicaans gastgezin woonde en naar de lokale 
middelbare school ging. Na dit jaar in het buitenland begon ze in 2007 aan de studie 
geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar bachelor werd ze actief lid 
van de International Federation of Medical Student’s Association (IFMSA) – Gronigen als 
lid van de werkgroep Twinning Project. Later werd ze verkozen tot European Medical 
Students’ Association (EMSA) – National Coordinator in het nationale bestuur van 
IFMSA-NL (2009-2010). Ook is ze actief geweest in het Europese bestuur van EMSA als 
Vice-president for Internal Affairs (2010-2011). In haar functies bij IFMSA-NL en EMSA 
heeft ze bijeenkomsten in Duitsland, Griekenland, Bulgarië, Polen, Turkije, Roemenië en 
Thailand bezocht. Tijdens haar bachelor werkte ze verder als student-assistent en als 
helpende in de thuiszorg. Na het behalen van haar bachelor in 2010 vertrok ze naar Örebro 
in Zweden voor haar wetenschappelijke stage, onder begeleiding van Liselotte Hermansson 
en Corry van der Sluis. Hier heeft ze het onderzoek gedaan dat heeft geleid tot haar eerste 
publicatie. Nadat hier haar interesse voor onderzoek was gewekt, heeft ze met succes 
gesolliciteerdvoor een positie als MD/PhD-student, wat heeft geleid tot dit proefschrift. In 
oktober 2012 begon ze met haar eerste onderzoeksjaar bij de afdeling 
Revalidatiegeneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Als 
MD/PhD-student heeft ze co-schappen afgewisseld met twee en een half jaar onderzoek, 
waaronder vijf maanden onderzoek in Centro Protesi INAIL in Vigorso di Budrio, vlakbij 
Bolonga (Italië), onder de supervisie van Andrea Cutti. Ze heeft haar co-schappen gelopen 
in het UMCG en Medisch Centrum Leeuwarden. Haar semi-artsstage heeft ze gedaan bij de 
Afdeling revalidatiegeneeskunde in het UMCG (rompstage) en het Royal National 
Orthopaedic Hospital, Stanmore clinic, department of prosthetics in Londen 
(verdiepingsstage). In juni 2015 behaalde ze haar geneeskunde diploma. Sinds november 
2016 is ze werkzaam als arts-assistent op de spoedeisende hulp van het Röpke-Zweers 
ziekenhuis in Hardenberg. Ze hoop hierna in opleiding te gaan tot revalidatiearts. Sietke 
woont samen met Jelmer in Zwolle. 
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