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Curriculumm Vitae 

Dee schrijver van dit proefschrift werd geboren op 6 juni 1971 te Hilversum. Hij volgde 

zijnn middelbare schoolopleiding aan het Rijnlands Lvceum te Oegstgeest en behaalde in 

19900 het eindexamen VWO. In de periode tussen 1979 en 1995 is hij werkzaam geweest 

alss "medewerker team welzijn" in het psychiatrisch ziekenhuis l indegeest te Oegstgeest 

Inn 1990 werd de studie Geneeskunde aangevangen aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hett doctoraal examen Geneeskunde werd behaald in 1995. Tijdens de doctoraal fase is 

hijj  tijdens een studentenstage voor het eerst in aanraking gekomen met wetenschappelijk 

onderzoekk in het algemeen en de afdeling Vasculaire Geneeskunde in het bijzonder. 

Sindsdienn is hij onder leiding van Prof.dr. J.W. ten Cate, Pro f. dr. H.R. Büller, Dr. M. 

Prins,, Dr. M.V. Huisman, Prof.dr. M. Levi en Dr. B.J. Biemond werkzaam als 

wetenschappeli jkk onderzoeker op de afdeling Vasculaire Geneeskunde. Het onderzoek, 

datt gecontinueerd werd gedurende de co-assistentschappen, heeft tot een aantal 

publicatiess geleid, waarvoor hij in 1997 de Hippocrates prijs mocht ontvangen. In 

oktoberr 1997 trad hij als arts-onderzoeker in dienst bij de afdeling Vasculaire 

geneeskundee onder leiding van Prof.dr. H.R. Büller, wat uiteindelijk onder supervisie van 

Prof.dr.. M. Levi heeft geleid tot het gereed komen van dit proefschrift. In september 

19988 is hem door het N W O een AGIKO-s t ipendum toegekend en zal hij vanaf eind 

septemberr 2000 werkzaam zijn als arts-assistent op de afdeling Interne Geneeskunde in 

hett Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. 
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