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Curriculumm vitae 

Dee auteur van dit proefschrift werd op 19 november 1965 te 's Gravenhage 
geboren.. Na zijn middelbare schoolopleiding (Vwo-diploma 1984) aan het 
Aloysiuss College te 's Gravenhage, studeerde hij geneeskunde aan de 
Erasmuss Universiteit te Rotterdam (EUR). Tijdens deze studie was hij 
student-assistentt voor de vakgroep *Medische Fysica' en was hij voorzitter 
vann de *Medische Faculteits Vereniging Rotterdam' (MFVR). De speciale 
interessee voor de neurologie werd o.a. gewekt door de klinische colleges van 
Prof.. Dr. A. Staal. De co-schappen begonnen dan ook met een stage 
neurologiee (Prof. Dr. J. de Reuck) gecombineerd met neuro-ophthalmologisch 
onderzoekk (Prof.Dr. L. Crevits) te Gent, België. Het eerste onderzoek naar 
subarachnoïdalee bloedingen en het eerste contact met Prof. Dr. M. Vermeulen 
volgdee aan het eind van de co-schappen tijdens de wetenschappelijke stage. 
Naa het arts-diploma (1991) volgde een arts-assistentschap neurologie in het 
Diaconessenn Ziekenhuis te Voorburg bij J.L. van Doorn en G.J. de Jong. Na 
eenn korte AGNIO periode in het Academisch Medisch Centrum (AMC), werd 
inn 1993 middels een subsidie van de Nederlandse Hartstichting begonnen 
mett het in dit proefschrift beschreven onderzoek. Vanaf 1997 is hij in het 
AMCC in opleiding tot neuroloog (opleiders: Prof. Dr. J. Stam, R.H. ten Houten 
(stagee Medisch Centrum Alkmaar - MCA) en Prof. Dr. B.W. Ongerboer de 
Visser). . 
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