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APPENDIX

&

CURRICULUM VITAE
Op 24 januari 1984 werd ik geboren in Hoorn. Na het behalen van mijn gymnasium diploma in 2001 

verbleef ik een jaar bij een gastgezin in Nieuw-Zeeland in het kader van een high-school exchange 

programma (AFS). In 2002 startte ik met de opleiding geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Tijdens de wetenschappelijke stage bij de afdeling Medische Fysiologie van het UMCG 

in 2006 ontstond mijn enthousiasme voor de wetenschap, zij het op een heel ander gebied: de 

recrutering van neurale stamcellen bij muizen met multipele sclerose. De co-schappen doorliep 

ik in het Deventer Ziekenhuis en in het Sint Elisabeth Hospitaal in Willemstad, Curaçao. Al vroeg 

tijdens de co-schappen ontstond de interesse voor de radiologie. Het laatste co-schap betrof 

daarom een keuzestage op de afdeling radiologie in het UMC Utrecht. In maart 2009 behaalde 

ik mijn arts examen. Eveneens in maart 2009 startte ik met het promotietraject waarvan dit 

proefschrift het resultaat is, uitgevoerd op de afdeling radiologie van het AMC in Amsterdam 

onder leiding van Prof. Dr. J. Stoker, Prof. Dr. P.L.M. Jansen, Dr. S. Bipat en Dr. Ir. A.J. Nederveen. 

In januari 2013 ben ik gestart met de opleiding tot radioloog in het AMC onder leiding van Prof. 

Dr. O.M. Van Delden en Dr. A.M. Spijkerboer. Samen met Thomas de Wijkerslooth woon ik in 

Amsterdam. Begin maart verwachten wij ons eerste kindje.
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