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Over de auteur





OVER DE AUTEUR

Welmoet Hillegonda Westendorp werd geboren op 7 februari 1985 te Den Haag. 
Op vierjarige leeftijd verhuisde zij naar Driebergen-Rijsenburg. In 2004 behaalde ze 
haar Atheneumdiploma aan het Montessori Lyceum Herman Jordan te Zeist waarna 
ze een jaar Farmacie studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 werd 
ze alsnog ingeloot voor de studie Geneeskunde aldaar. Tijdens een cursus van de 
Junior Scientific Masterclass (JSM) op Schiermonnikoog werd haar interesse voor 
wetenschappelijk onderzoek naar orgaantransplantatie gewekt. Hierop volgend 
deed zij twee JSM proefprojecten op het Chirurgisch Onderzoekslaboratorium 
en een onderzoeksproject via de International Federation of Medical Students’ 
Associations op Malta. Hierna begon zij aan haar Wetenschappelijke Stage op 
het Chirurgisch Onderzoekslaboratorium in combinatie met enkele cursussen. 
Vervolgens werd zij aangenomen voor een MD/PhD-traject onder supervisie van 
prof. dr. H.G.D. Leuvenink, prof. dr. H. van Goor en prof. dr. R.J. Ploeg. Gedurende 
dit traject combineerde ze haar coschappen met onderzoek wat uiteindelijk tot dit 
proefschrift heeft geleid.
Welmoet deed haar junior coschappen in het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) en haar senior coschappen in Nij Smellinghe, Drachten en het 
Medisch Centrum Leeuwarden. In 2013 werkte ze in het kader van haar coschap 
Sociale Geneeskunde twee maanden bij de NGO Teso Students Development 
Organization in Kumi, Oeganda. Haar semi-artsstage deed ze grotendeels op 
de afdeling Orthopedie van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft (opleider 
dr.  R.M.  Bloem). Gedurende haar studie was Welmoet actief binnen enkele 
commissies en werkte zij onder andere bij Pharma Bio Research en UMCG LifeLines.
Momenteel is Welmoet werkzaam als arts-assistent op de afdeling Chirurgie van 
het Flevoziekenhuis te Almere (opleider dr. P.C.M. Verbeek).
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