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Dee auteur van dit proefschrift werd geboren op 25 oktober 1972 te Veghel. Het 
gymnasium-pp examen behaalde hij in 1990 aan het Barlaeus gymnasium in 
Amsterdam.. In dat zelfde jaar werd begonnen met de studie geneeskunde aan de 
Universiteitt van Amsterdam. De doctoraalfase van deze studie werd, onderbroken 
doorr verschillende reizen naar zuid-oost Azië en Afrika uiteindelijk voltooid in 1995. 

Tijdenss de studie was hij werkzaam als student-assistent longfunctie en bracht hij 
velee nachten als ECG-laborant in het Academisch Medisch Centrum door. Tevens 
maaktee hij op de klinische afdeling Anesthesiologie, in een samenwerkingsverband 
mett de afdeling Medische Fysica, een start met het onderzoek naar de coronaire flow 
regulatiee bij patiënten met coronarialijden. 

Naa ruim twee jaar co-schappen werd het arts-examen behaald in mei 1998. 
Hierna,, werd hij aangesteld als assistent in opleiding op de afdeling Anesthesiologie 
omm het onderzoek, waarvan de uiteindelijke resultaten zijn beschreven in dit 
proefschrift,, te voltooien. 

Sindss oktober 1999 is hij werkzaam als anesthesioloog in opleiding in het 
Academischh Medisch Centrum (opleider: prof. dr. A. Trouwborst). 
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