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Chapter 8

CURRICULUM VITAE

Marenka Smit werd geboren op 6 december 1986 te Schagen. In 2005 haalde zij haar 
gymnasium diploma aan de Gemeenschappelijke Scholengemeenschap Schagen. 
Hetzelfde jaar startte zij met de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Daarnaast volgde zij verschillende vakken aan de rechtenfaculteit en deed zij zesmaal 
mee aan de Nederlandse Kampioenschappen carrousel rijden, onderdeel van de 
hippische sport. Tijdens een keuze co-schap neurologie en klinische neurofysiologie te 
Suriname en oudste co-schap neurologie in het Medisch Centrum Alkmaar groeide haar 
interesse in de neurologie. 

Na haar afstuderen werkte zij een jaar als ANIOS in de eerstelijns gezondheidszorg te 
Purmerend en een jaar als ANIOS neurologie en neurochirurgie in het Medisch Centrum 
Alkmaar. In 2014 begon zij als promovendus op de afdeling bewegingsstoornissen van 
het Universitair Medisch Centrum Groningen, onder leiding van prof. dr. Marina.A.J. de 
Koning-Tijssen. Het promotietraject werd mede mogelijk gemaakt door twee succesvolle 
subsidieaanvragen. Dit betrof een subsidie van Stichting Wetenschapsfonds Dystonie en 
een subsidie van Healthy Ageing Pilot Fund. 

Op dit moment werkt Marenka als neuroloog in opleiding in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen met als opleider prof. dr. H.P.H. Kremer. Het klinisch werk combineert 
zij met verder onderzoek naar dystonie en het opzetten van de Europese variant van 
DystonieNet, een netwerk voor verschillende behandelaars van dystonie ter verbetering 
van de patiëntenzorg. 


