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CURRICULUm vITAE

Niels Anthony van der Gaag werd geboren op 31 maart 1977 te Gouda. Van kleins 
af aan was hij al gefascineerd door muziek, zo kende de blokfluit voor hem geen 
geheimen en had hij allerlei baantjes om muziekinstrumenten te kunnen kopen. 
Hij doorliep het Coornhert Gymnasium te Gouda. Omdat hij in 1996 aanvankelijk 
uitgeloot was voor de studie geneeskunde, besloot hij zijn grote hobby serieus te 
nemen en ging muziekwetenschap studeren aan de Universiteit Utrecht. Na suc-
cesvolle loting een jaar later stapte hij alsnog over naar geneeskunde. In 2002 deed 
hij zijn afstudeeronderzoek aan de Universiteit van Montpellier, Frankrijk, met als 
onderwerp de neurochirurgische behandeling van dystonie (Prof.dr. P. Coubes). Na 
zijn artsexamen werd hij in 2005 ANIOS neurochirurgie in het VUmc, maar het 
onderzoek trok. In 2006 begon hij in het AMC te Amsterdam op de afdeling chirur-
gie aan het onderzoek waar dit proefschrift het resultaat van is. In 2009 startte hij 
de opleiding chirurgie in het AMC (opleider: Prof.dr. O.R.C. Busch), maar hij moest 
erkennen dat de neurochirurgie beter bij hem paste. Nog datzelfde jaar begon hij als 
ANIOS neurochirurgie in het LUMC en in januari 2010 startte hij met de opleiding 
tot neurochirurg (opleider: Prof.dr. W.C. Peul). Met het behalen van de doctorstitel 
wordt tevens de opleiding tot klinisch epidemioloog volbracht. 

Hoewel hij niet verder gegaan is met de studie muziekwetenschap heeft hij ‘de 
muziek’ niet achter zich gelaten. In zijn studententijd heeft hij basgitaar gespeeld 
in een vierkoppige band en sinds een aantal jaar speelt hij weer gitaar in zijn oude 
schoolband. 

Niels woont samen met Lieke Welling en hun anderhalf jaar oude zoon Sweder, 
die de liefde voor de ‘taar’ niet van een vreemde heeft.
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