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CURRICULUM VITAE

Pieter (Petrus Theodorus Gerardus) Bot werd geboren op 9 februari 1977 te Hoorn 
en verhuisde al snel naar Baarn waar hij opgroeide. Na het behalen van zijn VWO-
diploma aan het Griftland college te Soest in 1995, werd hij ingeloot voor de studie 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit. In het laatste jaar van zijn studie schreef hij 
zich in voor de studie filosofie waar hij het propedeusejaar volgde. Tijdens en na zijn 
studie deed hij enkele projecten in ontwikkelingslanden, onder andere een klinische 
stage in Soedan, een wetenschappelijk onderzoek in Suriname en een 
ontwikkelingshulpproject via de organisatie Medical Checks for Children in Nepal. 
Hij ontwikkelde een belangstelling voor schrijven tijdens zijn studie die resulteerde 
in een redacteurschap van Propria Cures, een Amsterdams literair 
studententijdschrift.

Zijn interesse voor cardiologie werd gewekt tijdens een oudste coschap in het 
Medisch Centrum Alkmaar, waarna in 2003 startte hij met zijn promotie-onderzoek 
onder leiding van prof. J.J. Piek en prof. G. Pasterkamp, met als onderzoeksgebied 
vasculaire inflammatie (arteriogenese en atherosclerose). Hierbij werkte hij nauw 
samen met Sebastian Grundmann en Stephan Schirmer en was hij betrokken bij de 
opzet van een patiëntenstudie naar genexpressie in het AMC bij patiënten met goed 
ontwikkelde en slecht ontwikkelde collaterale bloedvaten. In Utrecht richtte hij zich 
op dierexperimenteel onderzoek naar arteriogenese en bestudeerde hij 
atherosclerotische plaques ter identificatie van factoren die geassocieerd zijn met 
plaque stabiliteit.  

Op 1 april 2008 startte hij met zijn vooropleiding interne geneeskunde in het OLVG, 
te Amsterdam (opleider dr. P.H.J. Frissen, internist) en op 1 april 2010 vervolgde hij 
zijn opleiding cardiologie in het AMC, te Amsterdam (opleider dr. R.B.A. van den 
Brink, cardioloog).
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