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Curriculum Vitae 
-Nederlands

Heleen Lameijer is geboren in Delfzijl, 
op 17 september 1987. Na de basisschool 

volgde het VWO, waar zij in 2005 haar 
examen haalde binnen twee profielen. 

Daarna toog ze richting Groningen om 
Ge neeskunde te studeren. Tijdens haar co-

schappen werkte ze als ergometrist bij Cavari 
Clinics, een privé kliniek van Dr. René van Dijk gericht op de opsporing van 
cardiovasculaire ziekten. Gedurende de interne opleiding daar, kwam Heleen in 
aanraking met de semi-acute cardiologie. Haar interesse was gewekt. Hier vond 
ook haar eerste kennismaking plaats met de maatschap Cardiologie van het 
Martini ziekenhuis, waar ze vervolgens haar semi-arts stage afrondde. Tijdens 
deze stage en tijdens haar stage wetenschap draaide ze, onder supervisie van 
Dr. Jan Posma, haar eigen ‘Semi-acute pijn op de borst poli’. In deze periode 
verscheen haar eerste wetenschappelijke artikel, samen geschreven met Dr. 
Robbert Steggerda. Haar stage wetenschap volgde Heleen bij Dr. Els (P.G) Pieper, 
met als onderwerp ‘ischemische hartziekten tijdens de zwanger schap’. Deze stage 
resulteerde uiteindelijk in de publicatie van drie wetenschappelijke artikelen. In 2012 
behaalde Heleen haar artsenbul (Master) en combineerde zij een klinische baan bij 
de afdeling Cardiologie in het Martini Ziekenhuis, met een pro mo tietraject bij Dr. 
Pieper en Prof. Dirk Jan van Veldhuisen. Mede door de opgedane ervaringen binnen 
de spoedeisende cardiologie, ontwaakte haar passie voor de acute geneeskunde. 
In 2014 begon zij, onder begeleiding van toenmalig opleiders Prof. Jan ter 
Maaten en Dr. Jorrit Harbers, in het Universitair Medisch Centrum Groningen 
aan de opleiding tot SEH-arts. Deze opleiding sloot ze in 2017 met goed gevolg 
af, onder begeleiding van huidig opleidend SEH-artsen Drs. Amanda Drost en 
Drs. Evelien van der Meeberg. Tijdens haar opleiding tot SEH-arts publiceerde 
Heleen meerdere SEH gerelateerde artikelen. Deze zijn voornamelijk gericht op 
spoedeisende cardiovasculaire pathologie en resuscitatie, elektrocardiografie, 
procedurele sedatie en analgesie en point of care echografie. Tijdens de 
opleiding tot SEH arts continueerde zij bovendien haar promotietraject. Dit 
resulteerde in meerdere wetenschappelijke publicaties, posterpresentaties 
en orale presentaties op multipele nationale en internationale congressen.

Momenteel werkt Heleen als SEH-arts KNMG binnen de vakgroep SEH-artsen 
in het Medisch Centrum Leeuwarden. Zij combineert een klinische met een 
wetenschappelijke baan, als hoofdonderzoeker en supervisor van meerdere 
onderzoekstrajecten binnen de spoedeisende geneeskunde. 




