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Curriculum Vitae

De schrijver van dit proefschrift werd op 31 maart 1954 in Delft geboren en volgde 

de lagere school in Amstelveen en de middelbare school in Amsterdam-Buitenveldert 

waar in 1971 het diploma HBS-B werd gehaald. De studie scheikunde werd aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam gevolgd, het kandidaats examen werd in 1974 behaald en het 

doctoraal examen “Organische scheikunde met hoofdvak farmacochemie” in 1978.  

Van 1978 tot 1982 werd bij Hoffmann – La Roche op de medische afdeling klinisch 

onderzoek op diverse terreinen begeleid, waarna in 1982 de overstap gemaakt werd 

naar Astra (later AstraZeneca) waar op respiratoir gebied een groot aantal onderzoeken 

begeleid werd, zowel met farmaceutische producten als zonder. 

Vanaf 1998 kon één dag per week vrijgemaakt worden voor het uitvoeren van het 

onderzoek dat in het voorliggende boekwerk beschreven staat en uitgevoerd kon worden 

in de gastvrije omgeving van het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam onder 

algehele leiding van prof. dr. Henk-Marius Jansen. Daarnaast staat ook een onderzoek 

beschreven dat voornamelijk in het Academisch Ziekenhuis Maastricht werd uitgevoerd in 

samenwerking met prof. dr. Emiel F.M. Wouters. 

De schrijver is getrouwd met Yvonne en heeft drie kinderen: Jeske, Tjerk en Kirsten.    
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