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Curriculum Vitae
Arnoldus Petrus Maria Mank werd geboren op 14 juli 1956 te Nieuwer-

Amstel, het huidige Amstelveen. Na het voltooien van de Middelbare school 

volgde hij van 1985 tot 1988 de Inservice opleiding tot A-verpleegkundige 

in het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit te Amsterdam. Na 

enige jaren werkervaring werd de opleiding tot B-verpleegkundige in de 

Academisch Ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam gevolgd van 

1980 tot 1983 en daarna werkzaam tot 1987 als B-verpleegkundige en later 

als teamleider in Provinciaal Ziekenhuis Santpoort te Santpoort. Vanaf 1987 

is Arno werkzaam in het Academisch Medisch Centrum op afd. F6 zuid, 

oncologie/hematologie, eerst als teamleider en daarna als verpleegkundig 

onderzoeker. Tussendoor diverse opleidingen gedaan zowel op management 

niveau als vakinhoudelijk. Van 1990 tot 1992 heeft hij de AMC-opleiding 

Klinische Epidemiologie en Biostatistiek gedaan en in 2003 gedeeltelijk de 

Masterstudie Evidence Based Practice. 

Verder was en is Arno nog steeds inhoudelijk en bestuurlijk actief binnen 

diverse verpleegkundige en onco-/hematologische verenigingen, zowel 

nationaal binnen de VenVN oncologie en SIG Hematologie als internationaal 

in de European Bone and Marrow Transplant Nurses Group (EBMT-NG). Bij 

de EBMT aanvankelijk via de research committee, later op bestuurlijk niveau, 

m.n. als president van 2010 tot 2012. Verder is Arno actief als reviewer voor 

enkele tijdschriften en zit ook in diverse werkgroepen en adviescommissies. 

Wat betreft het onderwijs is Arno actief als docent en begeleider binnen 

het AMC en aan diverse (oncologie) opleidingen en bij nationale en 

internationale scholingsprogramma’s, zoveel mogelijk gebruik makend van 

de EBP gedachtegoed. 

Als resultaat van deze activiteiten heeft, naast diverse nationale en 

internationale publicaties en enkele tientallen presentaties, dit ook twee 

prijzen opgeleverd, één nationale prijs voor een richtlijn voor CVC’s en 

één internationale prijs; de Excellence in Patient Education Award van de 

European Oncology Nurses Society (EONS) voor de ontwikkelde Cd-rom 

zoals beschreven in hoofdstuk 8. 

Gedurende 25 jaar is er sprake van een “non-keuze” combinatie van 

organisatie en inhoud binnen de hematologie, tijdrovend, maar ook een 

boeiende combinatie die inspireert en constant nieuwe ideeën genereert. 

Het liefst ook om te zetten in concrete onderzoeksvragen met als het even 

kan ook de bijbehorende antwoorden. 

Arno is getrouwd met Elly de Hamer; zij wonen samen in Baarn, de dochters 

Fleur en Anna zijn inmiddels “uitgevlogen”.


