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Sjoerd Lagarde werd op 2 december 1976 geboren te s̀ Hertogenbosch als zoon van Piet en 

Conny Lagarde. Hij groeide op in het gezellige zuiden, Udenhout, en doorliep daar succesvol de 

kleuter- en basisschool. In 1995 behaalde hij zijn Gymnasium diploma op het Theresialyceum 

te Tilburg. In datzelfde jaar begon hij met de studie geneeskunde aan de Universiteit van 

Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij onderzoek verricht naar intracapillaire drukken op de 

afdeling vaatchirurgie (prof. dr. M.J. Jacobs, Academisch medisch Centrum). Dit onderzoek 

wekte zijn interesse voor de wetenschap. In 2000, als onderdeel van de co-schappen, heeft 

hij 3 maanden gewerkt in het Indus hospital te Shimla, India, (dr B. Verma). Na het behalen 

van zijn arts examen in 2002 was hij 10 maanden als arts-assistent chirurgie werkzaam in 

het Sint Lucas Andreas ziekenhuis (dr. E. Ph. Steller). Het werd voor Sjoerd snel duidelijk dat 

zijn interesse in de combinatie chirurgie en onderzoek lag. Hij kreeg de mogelijkheid om 

vanaf augustus 2003 als arts onderzoeker op de afdeling chirurgie te gaan werken onder 

leiding van prof. dr. J.J.B. van Lanschot, resulterend in dit proefschrift. Op 1 februari 2007 

is hij in opleiding tot chirurg. Hij is afwisselend werkzaam op de locaties Sint Lucas Andreas 

Ziekenhuis (dr. E.Ph. Steller),  Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis (prof. dr. E.J.Th. Rutgers) 

en Academisch Medisch Centrum (dr. O.R.C. Busch).
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