Over Moniek de Boer
Moniek de Boer studeerde geneeskunde aan de VU Amsterdam.
Zij wist al snel dat zij gynaecoloog wilde worden. Na haar studie promoveerde zij
op de invloed van groeihormoon (GH) op vruchtbaarheid. De opleiding tot gynaecoloog
volgde zij binnen het cluster VUMC.
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