
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Surgery after neoadjuvant treatment for non-small cell lung cancer: Decision
making and patient outcome

Kappers, I.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kappers, I. (2013). Surgery after neoadjuvant treatment for non-small cell lung cancer:
Decision making and patient outcome. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/surgery-after-neoadjuvant-treatment-for-nonsmall-cell-lung-cancer-decision-making-and-patient-outcome(58598c5b-db38-46cc-b869-8414c326c90c).html


Chapter 11

184

Curriculum Vitae

Ingrid Kappers werd geboren op 28 april 1980 te Haarlem. In 1998 behaalde zij het 

eindexamen gymnasium β aan het Stedelijk Gymnasium te Haarlem. Ze studeerde 

geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1998 tot 2005. In 2004 startte 

zij met wetenschappelijk onderzoek op de afdeling heelkunde van het Antoni van 

Leeuwenhoek ziekenhuis, onder begeleiding van dr. H.M. Klomp, thoraxchirurg, 

waarmee de basis werd gelegd voor dit proefschrift. Na haar artsexamen werkte zij in 

2006 een jaar als assistent-geneeskundige niet in opleiding op de afdeling Heelkundige 

Oncologische Disciplines in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daarna werd zij 

aldaar werkzaam als voltijd onderzoeker. Vanaf 2009 is zij in opleiding tot algemeen 

chirurg in het Slotervaartziekenhuis (opleider dr. B.J. Dwars) en het VU medisch centrum 

(opleider prof. dr. J.A. Rauwerda, later dr. D. L. van der Peet) met als differentiatie richting 

oncologische/gastroenterologische chirurgie. Zij is getrouwd met Karel Zuur en zij 

hebben een zoon van 2 jaar, Teun.




