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Joppe (Johannes Jacobus) Schneiders is geboren op 23 december 1982 in zijn ouderlijk huis in 

Hoorn. De middelbare schooltijd wordt afgerond met een Atheneum diploma aan de Oscar 

Romero. Hierna direct ingeloot voor de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 

Een druk studieleven met oa. een bestuursfunctie bij de medische faculteitsvereniging MFAS 

en verscheidene commissies wordt gecombineerd met de studie Geneeskunde, wat leidt tot 

het behalen van het artsdiploma op 29 februari 2008. Tijdens de laatste co-schappen van de 

studie wordt de basis gelegd voor het vak Radiologie, het Oudste Co-schap werd bij de afdeling 

Radiologie in het AMC vervuld. Tijdens deze tijd zijn het met name prof. Mario Maas, dr. Rick 

van Rijn en de (neuro)interventieradiologen die het enthousiasme voor de Radiologie weten te 

bewerkstelligen. Ook in deze periode werd het eerste contact gelegd met prof. Charles Majoie, 

een van de uiteindelijke promotors van dit proefschrift. Het promotieonderzoek start op 1 april 

2008 met promotor prof. dr. Ed van Bavel en co-promotor dr. René van den Berg, later komt 

dr. Henk Marquering daar nog bij als co-promotor. Na 3,5 jaar full-time onderzoek start op 1 

november 2011 de opleiding tot Radioloog in het AMC onder leiding van opleiders prof. dr. Otto 

van Delden en dr. Anje Spijkerboer. Op dit moment werkt hij in het OLVG in Amsterdam in het 

kader van de perifere stage. Hij is ruim 12 jaar gelukkig samen met zijn vriendin Marieke van Vliet, 

inmiddels is het gezin uitgebreid met zoon Jurre (1 jaar).    
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