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Op 11 januari 1981 kwam Jeroen ter aarde. Aan het feit dat dit in het VUmc moest 

gebeuren, kon hij niet zo veel doen. Als oudste van drie broers doorliep hij vlijtig de 

Wilhelmina School, waar hij zijn basisonderwijs genoot. Tijdens zijn middelbare 

schooltijd op het Hermann Wesselink College ontwikkelde hij zijn kunstzinnige 

talenten in de muziek en op het toneel. Met halflang haar stal hij regelmatig de 

show met vingervlugge gitaarsolo's en in de rol van Lysander in Shakespeare's 'Een 

Midzomernachtsdroom' bewees hij zijn dramaturgisch talent.  In 1999 behaalde hij 

zijn gymnasiumdiploma, om direct door te stomen naar de Universiteit van 

Amsterdam voor zijn opleiding geneeskunde. Het duurde niet lang voordat Jeroen 

zijn ouderlijk huis verruilde voor een studentenkamer in de Amsterdamse Pijp. 

Alhier verwierf hij faam met zijn koffie met een vleugje kaneel. Dit brouwsel hielp 

hem zijn studie geneeskunde vlot te doorlopen, in combinatie met een muzikale 

carrière in de bands Dunk en Ruis en een sportcarrière bij hockeyclub AMVJ. Na 

een wetenschappelijke stage in Ethiopië ging Jeroen wetenschappelijk onderzoek 

doen bij prof. dr. P. Speelman. Van het één kwam het ander, en uiteindelijk wist hij 

na zijn co-schappen een promotieplaats te verkrijgen bij prof. dr. J.B.L. Hoekstra. 

Tijdens zijn promotietijd werd hij gegrepen door de kunst van de pijnbestrijding, en 

in april 2010 is hij begonnen met de opleiding tot anesthesioloog in het AMC onder 

leiding van dr. C. Keijzer. 

 

De Paranimfen  

 

Bas van Geldere en Wietse Eshuis 
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