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Dee schrijver van dit proefschrift werd op 23 november 1966 geboren in Pando, een 
kleinn stadje in het departement Canelones in Uruguay. Sedert 1968 groeide hij op 
inn Nederland waar hij van 1979 tot 1985 het gymnasium doorliep aan het 
Emmauscollegee te Rotterdam. Van 1985 tot 1992 studeerde hij geneeskunde aan de 
Universiteitt van Amsterdam, en verrichtte hij wetenschappelijk onderzoek in het 
Referentiee Laboratorium voor Bacteriële Meningitis te Amsterdam (Hoofd: Dr. L. 
vann Alphen). Direct na het behalen van het arts examen kon hij beginnen als arts-
assistentt op de afdeling Inwendige Geneeskunde van het Academisch Medisch 
Centrum.. De opleiding tot internist (1 oktober 1993 tot 1 januari 1999) werd 
gevolgdd in Amsterdam in het Academisch Medisch Centrum (opleiders prof.dr. 
J.Vreeken,, prof.dr. L.Arisz en prof.dr. E.Briët) en in het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis,, (opleider Dr. J. Silberbusch). Tijdens de opleiding werd gestart met het 
wetenschappelijkk onderzoek wat aanleiding was voor het huidige proefschrift. Van 
11 oktober 1998 tot 1 april 2000 volgde hij de opleiding voor de aantekening 
Endocrinologiee op de afdeling Endocrinologie en Metabolisme van het 
Academischh Medisch Centrum (opleider prof.dr. W.M. Wiersinga). 
Vanaff  1 april 2000 is hij als staflid verbonden aan de afdeling 
Stofwisselingsziektenn & Endocrinologie van het Leids Universitair Medisch 
Centrum,, te Leiden. 
Hijj  is getrouwd met Lenka en ze verwachten hun eerste kind eind augustus 2000. 
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