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Curriculumm vitae
Petraa Henriette Louise Koster werd op 18 oktober 1964 te Den Helder
geborenn als jongste dochter van Pieter Hendrik Koster en Johanna Susanna
Dekkers.. Evenals haar vijf oudere broers en zussen volgde zij na de lagere
schooll het voortgezet onderwijs aan de Openbare Scholen Gemeenschap
Nieuwediepp te Den Helder. In 1983 behaalde zij het VWO diploma waarna
inn hetzelfde jaar de studie geneeskunde werd aangevat aan de Universiteit
vann Amsterdam. In 1991 trouwde zij met Arjan Huib Buist en ontving zij
haarr artsenbul. Hierna was zij gedurende een jaar werkzaam als agnio
Thoraxchirurgiee in het AMC (Prof. dr. L. Eijsman). In 1991 en 1992 legde zij
mett goed gevolg deel 1 en 2 van het Amerikaanse artsexamen af. Van een
overzeesee carrière kwam het niet, want in 1992 werd zij aangesteld als artsonderzoekerr op het ontwikkelingsgeneeskunde project: 'Behandeling van
wijnvlekkenn met laser: hoe jonger hoe beter?' (Projectleiders: Prof. dr. ir.
M.J.C,, van Gemert, hoofd Lasercentrum van het AMC en Dr. CM.A.M. van
derr Horst, plastisch chirurge in het AMC). In 1996 leidden de geleverde
inspanningenn tot de felbegeerde toezegging voor een opleidingsplaats
Plastischee Chirurgie door Prof. dr. K.E. Bos. Tot 1997 bleef zij aangesteld als
full-timee onderzoeker. Omdat het schrijven van de artikelen niet altijd even
vlott verliep werd de start van de vooropleiding opgeschoven naar 1998. In
aprill van dat jaar begon zij met het algemeen chirurgische deel van de
opleidingg tot plastisch chirurg in de Isala Klinieken, locatie Sophia, te Zwolle
(opleider:: Dr. W. van Rooyen). Gedurende deze periode werd de laatste
handd aan het manuscript van dit proefschrift gelegd. In 2001 zal in het AMC
dee opleiding voortgezet worden met het plastisch chirurgische deel. Als dan
inn 2004 de opleiding voltooid zal zijn hoopt zij zich nog enige jaren in goede
gezondheidd verdienstelijk te kunnen maken als plastisch chirurg voordat de
VUTT om de hoek komt kijken.
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