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About the author

Arianne Cynthia Lim werd als jongste van vier kinderen op 13 juni 1981 geboren in
Naarden. Zij bracht het grootste deel van haar jeugd door in Waalre, Noord-Brabant,
en behaalde in 1998 haar gymnasiumdiploma aan het Lorentz Lyceum te Eindhoven.
Na een jaar in Australië te hebben doorgebracht startte zij in 1999 met de studie
Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar wetenschappelijke stage deed zij
onder leiding van Dr. A. Kwee en Prof. Dr. H.W. Bruinse onderzoek naar uterusrupturen
bij de afdeling Verloskunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). In
2005 behaalde zij haar artsexamen en ging hierna aan de slag als ANIOS Verloskunde
in het UMCU. In 2006 werd zij aangenomen als promovendus onder leiding van Prof.
Dr. B.W.J. Mol en Prof. Dr. H.W. Bruinse, waarna zij de overstap naar het Academisch
Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam maakte. Hier was zij naast haar onderzoek
part time werkzaam als ANIOS op de afdeling Verloskunde. In 2008 begon zij aan de
opleiding tot gynaecoloog in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis onder leiding van Prof.
Dr. F. Scheele. Van 2009 tot 2012 vervolgde zij deze opleiding in het AMC onder leiding
van Prof. Dr. M.J. Heineman. Momenteel is Arianne voor het laatste deel van haar
opleiding werkzaam in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.
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