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Tessa Oeda van den Beukel, dochter van Antonius Victor van den Beukel en Jenneken 

Wesselink,  werd op 1 december 1982 geboren in Amersfoort. Nadat ze in 2001 haar VWO 

diploma had behaald (’t Hooghe Landt College, Amersfoort), startte zij met de opleiding 

gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het eerste jaar van 

deze opleiding rondde ze af met het behalen van haar propedeuse, waarna zij overstapte 

naar de studie geneeskunde aan dezelfde universiteit. Gedurende haar studie geneeskunde 

werkte Tessa als verpleeghulp op de afdelingen Kort Verblijf en Spoedeisende Hulp van het 

VU medisch centrum. Tevens werkte zij als student-assistent fysiologie, medische 

communicatie en klinisch lijnonderwijs. In 2007 startte ze met haar coschappen. Deze 

werden onder meer doorlopen in een openbaar ziekenhuis in India en in een 

streekziekenhuis in Tanzania. In 2009 rondde ze haar studie geneeskunde af met het cum 

laude behalen van haar arts-diploma. Tijdens haar wetenschappelijke stage deed Tessa 

onderzoek op de afdeling nefrologie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. 

Naar aanleiding van de bevindingen in deze stage, startte zij in 2009 met haar 

promotieonderzoek onder begeleiding van dr. C.E.H. Siegert, prof. dr. A. Honig en prof. dr. 

F.W. Dekker. Tessa doorliep haar promotietraject op de afdeling nefrologie van het Sint 

Lucas Andreas Ziekenhuis, de afdeling Klinische Epidemiologie van het Leids Universitair 

Medisch Centrum en bij onderzoeksgroepen in Engeland en Denemarken. De resultaten van 

dit onderzoek staan beschreven in dit proefschrift. Voor het uitvoeren van haar onderzoek 

ontving zij een fellow-ship van de European Renal Association - European Dialysis and 

Transplant Association (ERA-EDTA). Tijdens haar promotietraject hield Tessa presentaties op 

nationale en internationale congressen en volgde zij diverse cursussen voor de opleiding tot 

Klinisch Epidemioloog B. Sinds september 2012 is Tessa werkzaam als arts in opleiding tot 

internist in het ziekenhuis Amstelland in Amstelveen (opleider dr. H.J. Voerman). Tessa 

woont samen met Herbert Bokkers in Amersfoort.  

 


