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De schrijver van dit proefschrift werd op 17 december 1972 geboren te Utrecht. Hij 

groeide op in Bilthoven waar hij het VWO op Het Nieuwe Lyceum doorliep. In 1991 

vertrok hij naar de Katholieke Universiteit te Leuven voor het eerste jaar 

geneeskunde. Het jaar daarop vestigde hij zich in Amsterdam waar hij aan de Vrije 

Universiteit de propedeuse Medische Biologie behaalde. Het jaar daarna werd hij, 

gebruikmakend van de zogenaamde „hardheidsclausule‟, nageplaatst voor de studie 

Geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Na het artsexamen volgde een betrekking als 

arts-assistent in het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Zieken-

huis, eerst binnen de heelkundige specialismen en later specifiek op de afdeling 

Hoofd-Hals Oncologie en -Chirurgie. Daar werden de eerste voorzichtige schreden 

met betrekking tot dit proefschrift gezet (Prof. dr A.J.M. Balm). In 2002 begon hij als 

arts-assistent KNO in Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam, alwaar hij in 

januari 2003 met de opleiding tot Keel-, Neus-, Oorarts begon (Prof. dr G.J. Nolst 

Trenité, Prof. dr W.J. Fokkens). Deze opleiding werd eind 2007 voltooid en sindsdien 

is hij werkzaam in het Deventer Ziekenhuis als KNO-arts. Hij is getrouwd met Lidewij 

van Melle en samen hebben zij vier kinderen: Rozemarijn, Josephine, Suzanne en 

Willem. 

 

 

 




