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Curriculum Vitae

Stefanie Amarens de Boer werd op 19 november 1987 

geboren in Drachten, in de gemeente Smallingerland. In 

2006 behaalde zij haar VWO diploma aan de Christelijke 

Scholengemeenschap Liudger te Drachten. Datzelfde 

jaar begon zij met de studie Geneeskunde aan de 

Rijksuniversiteit Groningen.

 

Na afronding van de bachelor Geneeskunde in 2010 liep 

Stefanie haar co-schappen in het Universitair Medisch 

Centrum Groningen (UMCG) en binnen de regio Friesland. 

De semi-arts stage verrichtte zij op de afdeling kinder-geneeskunde van ziekenhuis Nij 

Smellinghe in Drachten en op de afdeling interne geneeskunde van het Martini Ziekenhuis 

in Groningen. De wetenschappelijke stage werd verricht bij de afdeling vasculaire 

geneeskunde in het UMCG en bij de polikliniek Diabetes van het Martini Ziekenhuis. In mei 

2013 behaalde zij cum laude haar artsenbul. 

Dankzij haar eerdere werk op de afdeling vasculaire geneeskunde in het UMCG startte 

Stefanie daar in juni 2013 een promotietraject onder begeleiding van dr. D.J. Mulder en prof. 

dr. P.W. Kamphuisen, beide werkzaam als internist-vasculair geneeskundige. In de loop van 

haar promotietraject vervulden ook prof. dr. R.H.J.A. Slart, nucleair geneeskundige, en prof. 

dr. H.J. Lambers Heerspink, klinisch farmacoloog, een rol als promotor. De studies beschreven 

in dit proefschrift zijn allen uitgevoerd in het UMCG tijdens de periode dat Stefanie daar 

werkzaam was als arts-onderzoeker. In april 2017 rondde zij haar proefschrift af.

Per 1 juli 2017 is zij werkzaam als arts-assistent op de afdeling radiotherapie van het UMCG. 

  

Stefanie is sinds 20 juni 2015 getrouwd met Johan Steenbergen.




