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Voor het bijwonen van de 

openbare verdediging van 

mijn proefschrift

Interaction among Kidney 
Disease-specific Risk Factors 

for Cardiovascular Disease

Op 4 oktober 2019 om 13.45 uur

in de aula van de Vrije Universiteit

De Boelelaan 1105

te Amsterdam

Receptie:

Botanische tuin Zuidas

Van der Boechorststraat 8

te Amsterdam

Fenna van Breda
Adelborst van Leeuwenlaan 31

2172 AA Sassenheim

g.vanbreda@amsterdamumc.nl

06-55167730

Paranymfen

Rieke van Breda

06-50574333

Arda van Breda

06-54968945

Uitnodiging
Grietje Fenna van Breda 

wordt op 3 januari 1981 

geboren als eerste dochter 

van Max en Wil van Breda. 

Samen met haar 2 jongere 

zusjes, Rieke en Arda, 

heeft zij een fijne jeugd in 

Sassenheim. Na de basis- 

school volgt zij met veel gedrevenheid het 

gymnasium op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden. 

De wens om dokter te worden was al sinds haar 4e 

levensjaar aanwezig, optie B was er niet. 

Het moment dat Fenna ingeloot werd voor genees- 

kunde zal haar familie niet snel vergeten. In 2000 

waren zij op zomervakantie in Amerika toen het 

verlossende telefoontje kwam. De hele staat Arizona 

stond de trillen op zijn grondvesten door de 

gelukskreet van Fenna. 

In 2006 studeert ze af en besluit zich te gaan 

specialiseren tot Geriater. Gaandeweg veranderen 

haar ambities en wordt zij gegrepen door het 

ingewikkelde orgaan de nier. Ze solliciteert voor de 

opleiding tot Internist-nefroloog en volgt deze in het 

Vumc. Tijdens deze jaren krijgt Fenna samen met 

haar grote liefde Rick Goud 3 prachtige dochters: 

Teske, Bente en Mille. In 2015 rond ze haar opleiding 

tot nefroloog af en zij krijgt niet veel later een vaste 

aanstelling in het VUmc. 

Fenna van Breda: carrièretijger met een groot hart 

voor haar gezin, familie en naaste vriendinnen 

promoveert op 4 oktober 2019 in de aula van de 

Vrije Universiteit in Amsterdam. 
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