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Maaike Haadsma werd op 18 januari 1978 geboren in Haren. In Groningen bezocht zij het Willem
Lodewijk Gymnasium, waar zij in 1996 haar diploma haalde (cum laude). Aansluitend studeerde
zij Geneeskunde aan de RijksUniversiteit Groningen. Tijdens haar studie verbleef zij voor haar
wetenschappelijke stage in Bloemfontein, Zuid Afrika. In december 2002 werd het arts-examen
behaald. Achtereenvolgens werkte zij als arts-assistent voor de snijdende specialismen in
ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen en als arts-assistent obstetrie in het Universitair
Medisch Centrum Groningen. Eind 2004 werd zij fertiliteitsarts en onderzoeker op de afdeling
Voortplantingsgeneeskunde van hetzelfde ziekenhuis. Daar werd in 2006 gestart met het promotieonderzoek dat tot dit proefschrift heeft geleid. Vanaf april 2008 is zij werkzaam op de afdeling
Genetica van het UMCG, waar zij op 1 januari 2010 is begonnen met de opleiding tot klinisch
geneticus (opleider dr. J.C. Oosterwijk).

153

154

