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CURRICULUMM VITAE 

Dee auteur van dit proefschrift werd op 1 november 1964 geboren in Bogota, Colombia, 

waarnaa hij op twee-jarige leeftijd naar Nederland verhuisde. Het lager en middelbaar 

onderwijss werd in Laren en Hilversum gevolgd en werd in 1982 afgerond met een 

V.W.O.-BB diploma. De studie Geneeskunde volgde hij aan de Universiteit van 

Amsterdamm en leidde tot het behalen van het Propaedeuse-examen in 1983, het 

Doctoraal-examenn in 1987 en het Arts-examen in 1991. De auteur is winnaar van de 

Hippocrates-prijss 1991, naar aanleiding van een besliskundige analyse met betrekking 

tott de diagnostiek van levertoxiciteit van methotrexaat. In het kader van de medische 

opleidingg werd door de auteur een verpleeghulpstage in Mozambique verricht. Dankzij 

langee wachttijden voor en tijdens de coassistentschappen, werd de studie geneeskun-

dee aangevuld met een wetenschappelijke stage bij de afdeling Experimentele 

Kindergeneeskundee van het Emma Kinderziekenhuis AMC (Prof. Dr. J.J.M, de Vijlder) 

enn de afdeling Immunohematologie van het Centraal Laboratorium voor de 

Bloedtransfusiedienstt van het Nederlandse Rode Kruis (Prof.dr. C.P. Engelfriet), even-

alss een klinische stage bij de afdeling Heelkunde, Rumah Sakit Umum, Ujung Pandang, 

Indonesiëë (Prof.dr. J. Pieters). Verder werd door de auteur dankbaar gebruik gemaakt 

vann de door de Universiteit geboden tijd voor reizen naar Centraal-Amerika, Haïti, 

Brazilië,, Indonesië en Colombia. 

Naa het arts-examen volgde een vakantie-assistentschap bij de afdeling 

Kindergeneeskundee van het Academisch Ziekenhuis Groningen (Prof.dr. H.S.A. 

Heymans),, waarna het "perifere" deel van de opleiding tot kinderarts werd genoten in 

1'Höpitall Necker- Höpital des Enfants Malades (Prof.dr. J. Rey) en l'Höpital Robert 

Debréé (Prof.dr. E. Vilmer), beiden in Parijs. De opleiding tot kinderarts werd vervolgd 

enn voltooid in het Emma Kinderziekenhuis AMC te Amsterdam (Prof. Dr. C.J. de Groot 

enn Prof.dr. H.S.A. Heymans). De opleiding kindergeneeskunde werd voor 1 jaar onder-

brokenn voor het opzetten van het onderzoeksprojekt dat aanleiding heeft gegeven tot 

dezee dissertatie. Onder begeleiding van dr. A.B.P. van Kuilenburg, dr. A.H. van Gennip 

(staflid,, respektievelijk hoofd Laboratorium voor Genetische Metabole Ziekten) en 

prof.dr.. PA Voute (hoofd afdeling Kinderoncologie, Emma Kinderziekenhuis AMC) 

heeftt dit projekt zich vanaf 1 april 1995 tot op heden afgespeeld op het Laboratorium 

voorr Genetische Metabole Ziekten, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. 

Gedurendee de opleiding tot kinderarts was Arnauld Verschuur bestuurslid van de 

Landelijkee Vereniging van Assistent-Geneeskundigen, en heeft hij de nederlandse arts-

assistentenn vertegenwoordigd in de Permanent Working Group of European Junior 
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Hospitall Doctors. Tevens was hij lid van de European Board of Paediatrics. 

Sedertt 1 juli 1998 is de auteur van dit proefschrift kinderarts. Zijn wetenschappelijke 

aktiviteitenn zijn gedurende de eerste twee jaren na registratie tot kinderarts gecombi-

neerdd met klinische werkzaamheden op de Intensive Care voor Kinderen van het 

Emmaa Kinderziekenhuis AMC. Vanaf 1 juli 2000 volgt Arnauld Verschuur de sub-

specialisatiee pediatrische hematologie-oncologie binnen de afdelingen kinderoncolo-

giee van het Emma Kinderziekenhuis AMC, welke opleiding zal worden voltooid in 

Nnstitutt Gustave Roussy te Parijs en het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam. 
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