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Curriculumm Vitae 

Opp 27 juni 1972 A.D. werd ik te Kerkrade geboren.. Opgegroeid ben ik in Sittard waar ik van 
19844 tot 1990 het gymnasium van het College Sittard bezocht. Na het met lof behalen van het 
VWOO diploma, ben ik in september 1990 begonnen aan de studie technische wiskunde aan 
dee Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze studie koos ik voor de afstudeerrichting 
functionaalanalysee in het bijzonder toegepast op wiskundige signaalverwerkingsmethoden. 

Tijdenss deze periode heb ik mij ook buiten het curriculum technische wiskunde verdiept in 
signaalverwerkingsmethodenn onder meer d.m.v. een externe stage op het gebied van filter-
bankenn bij het Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven. Het doctoraalexamen Tech-
nischee Wiskunde werd in december 1995 cum laude afgelegd met een doctoraalscriptie onder 
begeleidingg van dr. ir. S.J.L. van Eijndhoven. 

Vanaff  januari 1996 ben ik werkzaam geweest als onderzoeker in opleiding aan het Centrum 
voorr Wiskunde en Informatica (CWI) te Amsterdam. Het onderzoeksproject, dat zijn neer-
slagg kent in deze dissertatie, betrof het analyseren en uitbreiden van signaalverwerkingsme-
thodenn ten behoeve van geofysische signalen. Een prominente rol binnen dit onderzoek was 
gereserveerdd voor de wavelettransformatie. Tevens is er in samenwerking met de afdeling 
Seismologiee van het KNMI te De Bilt een algoritme ontwikkeld ten behoeve van de analyse 
vann seismogrammen. 

Hett onderzoek aan het CWI is uitgevoerd onder leiding van dr. N.M. Temme. De voor u 
liggendee dissertatie is geschreven onder supervisie van prof. dr. T.H. Koornwinder, hoog-
leraarr analyse, in het bijzonder Lie groepen en speciale functies, aan de Universiteit van 
Amsterdam. . 




