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Erik Salentijn werd op 6 oktober 1979 geboren in 
Dordrecht. Na het behalen van zijn VWO-diploma aan 
het Develstein college in Zwijndrecht, studeerde hij in 
de periode 1998-1999 Farmacie aan de Universiteit 
Utrecht, alwaar hij zijn propedeuse behaalde. In de 
periode 1999-2005 studeerde hij Tandheelkunde 
aan het ACTA (Universiteit van Amsterdam) en van 
2005 tot 2009 studeerde hij Geneeskunde aan de 
Vrije Universiteit. In 2007 behaalde hij het doctoraal 
Geneeskunde en in 2009, na zijn co-schappen, het 

artsexamen. Tijdens de studie Geneeskunde werkte hij als tandarts-algemeen 
practicus in diverse praktijken en met name voor justitie. In 2010 ving hij aan 
met de specialistenopleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 
van het VU medisch centrum (opleiders: prof. dr. I. van der Waal en prof. dr. 
E.A.J.M. Schulten). In 2011 startte hij met zijn promotie-onderzoek onder 
leiding van prof. dr. T. Forouzanfar, waarvan de resultaten in dit proefschrift 
staan beschreven. Het perifere jaar van de opleiding tot MKA-chirurg werd 
gevolgd in het Spaarne Gasthuis en het Rode Kruis ziekenhuis Beverwijk, 
onder leiding van prof. dr. A.G. Becking.

In de laatste fase van de opleiding heeft Erik zich voor een periode van 
3 maanden verdiept in schisis, maxillofaciale traumatologie, hoofd/hals- 
en speekselklierchirurgie aan de afdeling Oral and Maxillofacial Surgery 
van het Bristol Dental Hospital (Verenigd Koninkrijk). Eind 2013 werd de 
opleiding afgerond en vanaf januari 2014 staat hij ingeschreven in het 
specialistenregister Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Na enkele 
jaren in diverse ziekenhuizen te hebben waargenomen, is hij in 2016 
toegetreden tot de maatschap MKA van het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp. 
In 2015 startte hij met de masterstudie esthetische aangezichtschirurgie 
aan de universiteit van Witten/Herdecke in Duitsland. Na afronding van 
de eindscriptie in juni 2017 werd het certificaat M.Sc. in de esthetische 
aangezichtschirurgie aan hem toegekend.

Erik Salentijn is woonachtig in Amsterdam en getrouwd met Patty Salentijn-
Roosen. Hij is de trotse vader van zoon Victor.
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