
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Encapsulating peritoneal sclerosis: early diagnosis and risk factors

Sampimon, D.E.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Sampimon, D. E. (2010). Encapsulating peritoneal sclerosis: early diagnosis and risk factors.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/encapsulating-peritoneal-sclerosis-early-diagnosis-and-risk-factors(350421a6-952e-4ebc-83b7-fd54ba651d29).html


Uitnodiging

Voor het bijwonen van de 

openbare verdediging

van het proefschrift

Encapsulating peritoneal sclerosis: 
early diagnosis and risk factors

van 

Denise Sampimon

Op dinsdag 19 oktober 2010 

om 10.00

in de Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 231

1012 EZ Amsterdam

Receptie na afloop van 

de promotie

Denise Sampimon

Maassluisstraat 380

1062 GS Amsterdam

06-43821426

d.e.sampimon@gmail.com

Paranimfen:
Anniek Vlijm

06-18479443

A.Vlijm@amc.nl

Wieneke Michels

06-47040029

W.M.Michels@amc.nl

Denise Eileen Sampimon, 

dochter van Frits 

Kehien Sampimon 

en Maria Helena 

Francisca Hunfeld, 

werd op 11 juni 

1981 geboren in het 

Havenziekenhuis te Rotterdam. 

Hierna groeide ze samen met 

broerlief David op in Krimpen 

aan de IJssel, alvorens zij de 

oversteek naar het Gooi maakte. 

Ze doorliep de basisschool “de 

Zeister schoolvereeniging” en koos 

daarna voor de “ Kees Boeke de 

Werkplaats” te Bilthoven. Na haar 

glansrijke eindexamen wilde zij 

gaan leven als God in Frankrijk, 

en eindigde in Nice. Toen ze daar 

vloeiend Frans had leren koken, 

brak de tijd aan om te gaan 

studeren. Omdat ze niet in een 
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aangename op congres. Om zich 

naast doctor ook dokter te mogen 

noemen, is ze inmiddels begonnen 

aan haar co-schappen. 
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