
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae  
 

Personalia  
 

Voornamen    : André Cornelis David     
Roepnaam     : André  
Achternaam    : van Loenen  
Geboortedatum   : 19 juli 1970  
Geboorteplaats   : Haarlem  
Burgerlijke staat    : Samenwonend  
Nationaliteit       : Nederlandse  
Adres werk        : Huisartsenpraktijk van Loenen    
            Doctor C.W.H. van Raaltenpark 3  
            1506 GC Zaandam  
Telefoon werk    : 075-6169873  
Email     : info@gezinsdokter.com 
Website    : www.gezinsdokter.nl  

 
 

Opleiding  
 

09/1982 – 08/1986   : MAVO aan de Hendrik Andriessen Mavo te Haarlem.  
09/1986 – 08/1988   : HAVO aan het Mendel College te Haarlem.  
09/1988 – 09/1989   : Propedeuse HBO-V aan Hoge School Holland te Diemen   
           (Keuzevakken: Gerontologie, Zwangerschap en bevalling,  

       Praktijk geneeskunde).  
09/1989 – 08/1990    : Natuurkunde en Scheikunde op VWO-niveau aan de Vrije   

      Universiteit Amsterdam.  
09/1990 – 08/1991    : Propedeuse geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.  
09/1991 – 11/1996    : Doctoraal geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.      

     - keuzevak gezondheidsrecht  
  - wetenschappelijk afstudeerproject:”Somatisatie; een pilot met een  

           somatisatieklachtenlijst voor het EMGO-ExTra somatisatie –  
                      interventie project” (zie verder)  

04/1997 – 06/1999    : Coassistentschappen  
04/06/1999    : Artsendiploma  
25/08/2006      : Huisartsendiploma  
01/09/2006 - heden     : Overname huisartsenpraktijk van huisarts Könst te    
            Zaandam. Start Huisartsenpraktijk van Loenen.  
01/01/2015 - heden   : Oprichter en directeur van Medisch Centrum Zaanzorg 
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Klinische werkervaring  
 

06/1999 – 11/2001 : Als behandelend (IVF) arts in de voortplantingsgeneeskunde zorg- 
          verlening aan infertiele patiënten op het IVF centrum van het VU medisch centrum.  
          Het houden van spreekuren (intakegesprekken infertiliteitsbehandelingen,  
          vervolg-/nagesprekken), beleid bepalen  
         (intra-uteriene inseminatie/ in vitro fertilisatie/ intracytoplasmatische  
         sperma injectie) van de behandeling en het verrichten van infertiliteit   
         behandelingen, waaronder transvaginale echografie, uitvoering intra-  
         uterine inseminaties, nacontrole  

11/2001 – 09/2002 : Gynaecoloog in opleiding in St Lucas Ziekenhuis Amsterdam.  
09/2002 – 09/2003 : Als militair arts (kapitein) werkzaam bij defensie in het gezondheidscentrum van de 

          Willem Alexander kazerne in Den Haag en de Generaal Spoor kazerne in Ermelo.  
09/2003 – 08/2006 : Huisarts in opleiding bij de faculteit Huisartsgeneeskunde van het LUMC Leiden.  

          Huisartsenopleiding afgerond op 1-9-2006.   
09/2006 – heden    : Huisarts en praktijkhouder van huisartsenpraktijk van Loenen in Zaandam 
 

 
 

Nevenactiviteiten    
 

09/1988 – 08/1989 : Actief in sportcommissie van Hoge School Holland te Diemen.  
09/1989 – 08/1990 : Docent (bijles) van Natuur- en Scheikunde huiswerkgroep  
01/1990 – 09/2002 : Penningmeester, bibliothecaris, secretaris bij de Noordhollandse Bond   

          van Goochelaars. Daarnaast begeleider jeugdafdeling.  
09/1990 – 07/1991 : Jaargroep vertegenwoordiger in eerste jaar van geneeskundestudie  
01/1992 – 07/1992 : Verpleeghulp in diverse bejaardenhuizen en verpleeghuizen  
07/1999 – 07/2003 : Vrijwilligerswerk: Een ieder jaar georganiseerde vakantieweek voor   
                                 lichamelijk gehandicapten in het Roosevelthuis in Doorn  
                                 Functie: arts + afdelingshoofd en medeorganisator van het creatieve  
                                 deel van de vakantieweek  
01/2004 – 09/2006 : Het geven van EHBO cursus op sportscho(o)l (en).  
09/2005 – 04/2006 : Medisch Probleem Oplossen (MPO) – onderwijs sessies, in het kader   

          van de geneeskundestudie (LUMC).   
                 Als docent begeleiding van twee werkgroepen van 2e jaar  

          geneeskundestudenten bij het bespreken van diverse medische   
          casuïstiek. In 10 sessies worden verschillende ziektebeelden  

               besproken.  Het doel van dit onderwijs is om de geneeskunde-   
                 studenten te laten oefenen in het Medisch Probleem Oplossen om zo  
               al doende de vaardigheid van het oplossen van een medisch probleem  
               onder de knie te krijgen.  

Februari 2006         : Presentatie over valincidenten en -preventie bij ouderen gehouden na    
                uitnodiging door de Stichting Actieve Gezondheidszorg Plassengebied.  
01/2007 – heden.   : EKC (Erkent kwaliteit consultent) van onze HAGRO Zaandam Noord  

          (HAGRO-ZANO).  
11/2012 – 01/2014 : Bestuurslid (2e secretaris) van Vereniging Eerstelijns Gecertificeerde    
               Echografie (VEGE) 

 
  

 
 
 
 
Curriculum Vitae van Andrë van Loenen,  01/01/2019  

  
 



 
 
 

Vaardigheden  
 

- Type-diploma 
- Talen: Nederlands, Engels (lezen, schrijven, spreken)  
- Diverse computervaardigheden (websites bouwen e.a.)  
- Rijbewijs  

 
 

Hobby’s  
 

- Sportinstructeur in Kickfun sinds 7/2000 bij met name sportschool Smilesport te Haarlem   
- Computer / gadgets  
- Zelfverdediging (Wing Chun Kung Fu) 
- Salsa  

 
 

Wetenschappelijke interesse en werkervaring  
 
 

09/1991 – 11/1996 : Wetenschappelijk afstudeerproject:”Somatisatie; een pilot met een  
  somatisatieklachtenlijst voor het EMGO-ExTra somatisatie -  
  interventie project” in het kader van het promotie-onderzoek van  
  dr. A.H.Blankenstein bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het   
  instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) aan de  
  Vrije Universiteit Amsterdam.   
  Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een somatisatie-   
  klachtenlijst en het verzamelen en (statistisch) interpreteren van de   
  gegevens bij het uittesten van de lijst in de praktijk. Daarnaast  
  dossieronderzoek verricht.  

 
01/1993 – 09/1993 : Onderzoek-assistent bij het onderzoek:“Reduced complement   
                                      activation and improved postoperative performance after  
                                      cardiopulmonary bypass with heparin-coated circuits” door Jansen  

  P.G. et al. Afdeling Cardiochirurgie van het VU medisch centrum  
  (VUmc) Amsterdam.  
  Verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het   
  verzamelen van materiaal en gegevens tijdens en na Open-  
  Hartchirurgie, zoals bloedafname en bewerking op het laboratorium,  
  impedantie- en vochtbalansmeting, registratie van andere gegevens  
  omtrent de algehele conditie van de patiënt en het invoeren van de  
  data.  

 
09/1996 – 03/1997 : Onderzoek-assistent bij het promotie-onderzoek “Children with   

  Asthma; Relevance of early recognition, Quality of life measurement”    
  van  dr. E.M. Le Coq, bij het EMGO-instituut aan de Vrije   
  Universiteit Amsterdam.   
  Verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie en uitvoering van   
  longfunctieonderzoek (middels spirometrie en peakflow-meting) bij  
  kinderen in diverse huisartspraktijken. Verzamelen en interpreteren  
  van data.  
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01/1997 – 03/1997 : Onderzoek-assistent bij het onderzoek “Effect of a single dose   
  fluticasone on exercise-induced asthma in asthmatic childeren” van   
  Dr. B.J. Thio, bij de afdeling Kindergeneeskunde van het VU medisch   
  centrum Amsterdam.   
  Verantwoordelijk voor de uitvoering van longfunctie-onderzoek met  
  behulp van spirometrie.  

 
01/1999 – 06/1999 : Onderzoek-assistent bij het onderzoek:” A double-blind, randomised   

  parallel group, dose-finding phase II study to determine the minimal  
  effective dose of ANTIDE for the prevention of an untimely,   
  spontaneous LH surge in patients undergoing stimulation of multiple   
  follicular development for assisted reproductive technology (ART)  
  with recombinant human Follicle Stimulating Hormone”, bij de   
  afdeling Verloskunde en Gynaecologie, divisie voortplantings-   
  geneeskunde van het VU medisch centrum Amsterdam.   
  Verantwoordelijk voor het toedienen van medicatie, het uitvoeren van   
  venapuncties en het verzamelen van gegevens, waaronder invullen  
  van Case Report Forms e.a.  

 
06/1999 – 09/2002 : Werkzaam als arts-onderzoeker bij de afdeling Verloskunde en   

  Gynaecologie, divisie voortplantingsgeneeskunde van het VU  
  medisch centrum Amsterdam.   
  Uitgebreide verantwoordelijkheid bij diverse onderzoeken:  
  opzet van de studie, be- en meedenken , schrijven (en  
  corrigeren) van protocollen, coördinatie, organisatie en uitvoering  
  van studies. Inclusie van patiënten, intake, beleidsbepaling van   
  behandeling, uitvoeren van behandelingen (IUI/IVF), nacontrole,  
  verzamelen van gegevens, data invoeren, analyseren met SPSS etc.  

 
 

Publicaties/Abstracts/presentaties  
 

2002  GnRH agonists, antagonists, and assisted conception.  
van Loenen AC, Huirne JA, Schats R, Hompes PG, Lambalk CB.  
Division of Reproductive Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Vrije  
Universiteit Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands.  
Semin Reprod Med. 2002 Nov;20(4):349-64.  

 
2004  Dose-finding study of daily gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist for  

    the prevention of premature luteinizing hormone surges in IVF/ICSI patients: antide  
    and hormone levels.  
    Huirne JA, van Loenen AC, Schats R, McDonnell J, Hompes PG, Schoemaker J,  
    Homburg R, Lambalk CB.  
    Division of Reproductive Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Vrije  
    Universiteit medical centre (VUmc), Amsterdam, The Netherlands. Hum Reprod. 2004  
    Oct;19(10):2206-15. Epub 2004 Aug 27.  
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2005  Dose-finding study of daily GnRH antagonist for the prevention of premature LH  
    surges in IVF/ICSI patients: optimal changes in LH and progesterone for clinical  
    pregnancy.  
    Huirne JA, van Loenen AC,  Schats R, McDonnell J, Hompes PG, Schoemaker J.,   
    Homburg R., Lambalk CB.   
    Division of Reproductive Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Vrije    
    Universiteit Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands.   

          Hum Reprod. 2005 Feb;20(2):359-67. Epub 2004 Nov 26.  
 
 

De eerste publicatie, een review, heb ik in 2001 geschreven en is gepubliceerd in het  
wetenschappelijk tijdschrift Seminars in Reproductive Medicine.   

 
In de jaren voorafgaand aan de laatste twee publicaties, heb ik, naast de reeds beschreven  
werkzaamheden, abstracts/onderzoeken gepresenteerd:  
- Posterpresentatie op het congres ESHRE 2001 (The European Society for Human   
  Reproduction and Embryology ) in Lausanne, Zwitserland.  
- Posterpresentatie op het Gynaecongres 2001 in Papendal.  
- Presentatie over het onderzoek op najaarsvergadering 2001 van de Vereniging voor   
  Fertitiliteitstudies (VFS) in Maastricht.  
- Engelse presentatie gehouden over het onderzoek in oktober 2002 op het congres “The    
  American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 2002 in Seattle, USA.  

 
Naast de onderzoeken waar bovenbeschreven publicaties uit zijn ontstaan, heb ik andere   
onderzoeken helpen opzetten, gecoördineerd,  patiënten gerekruteerd etc.  
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