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Curriculum Vitae
Jean Driessen werd geboren op 26 juli 1975 in Tegelen als de jongste van 5 kinderen. Hij
groeide op in een katholiek gezin en werd als scholier onderwezen door nonnen. De middelbare school volgde hij aan het Thomascollege in Venlo. In 1996 behaalde hij zijn Atheneum diploma in Davos, Zwitserland, aangezien hij op dat moment 8 maanden verbleef
in het Nederlands Astmacentrum. Geïnspireerd door zijn eigen kinderarts, dokter Gierlings,
besloot Jean op 13-jarige leeftijd dat hij geneeskunde wilde studeren. Na aanvankelijk een
jaar biologie te hebben gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, ving hij in 1997 met
zijn studie Geneeskunde aan. Zijn coschappen liep hij in het Medisch Spectrum Twente,
Enschede, alwaar hij onder begeleiding van Dr. Boony Thio en Dr. Ir. Frans de Jongh een
onderzoekslijn naar inspanningsastma bij kinderen opzette. Na zijn artsexamen in 2005,
was hij werkzaam als arts-onderzoeker bij de kindergeneeskunde in het Medisch Spectrum
Twente. Hij continueerde de, tijdens zijn studie opgezette onderzoekslijn, wat uitmondde
in dit proefschrift. In 2011 startte hij met de opleiding tot sportarts in Heerenveen/Zwolle
(opleider: dokter Tom Brandon). Voortbouwend op dit proefschrift, begon hij in 2012 met
onderzoek naar inspanningsastma bij topsporters.
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