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CurriculumCurriculum vitae 

CURRICULUMM VITAE 

Stevenn Anton Jozef Chamuleau werd geboren op 28 oktober 1969 te Amsterdam. Hij volgde zijn 

middelbaree school op het Willem de Zwijger College te Bussum; het VWO-fi diploma werd 

behaaldd in 1988. In hetzelfde jaar werd hij uitgeloot voor de studie Geneeskunde en behaalde hij 

zijnn propaedeuse Biologie. Hij begon zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van 

Amsterdamm in 1989. De doctoraal fase werd in 1994 afgerond en sinds augustus 1997 is hij basis-

arts.. Tijdens zijn studie jaren werden reeds de eerste stappen gezet in de richting van 

wetenschappelijkk onderzoek. Het enthousiasme voor de Cardiologie werd aangemoedigd op de 

afdelingg Hartcatheterisatie, destijds onder leiding van Dr G.K. David, waar hij vanaf 1994 diverse 

onderzoekenn uitvoerde. Dit leidde uiteindelijk tot de start van de ILIA S studie, gesubsidieerd 

doorr de Ziekenfondsraad (Ontwikkelings Geneeskunde Project 96-036). Deze Nederlandse 

multi-centerr studie vormt de basis van diverse publicaties die zijn opgenomen in dit proefschrift. 

Gedurendee de afgelopen jaren kreeg dit proefschrift zijn huidige vorm, onder enthousiaste 

begeleidingg van Prof dr J.J. Piek, Prof. dr J.G.P. Tijssen, Dr B.L.F, van Eck-Smit, en Dr M.G.W. 

Dijkgraaf.. In 2000 ontving hij de prijs "Young Investigator of the Year''' van de Nederlandse en 

Belgischee Interventie-Cardiologie Verenigingen. Tijdens zijn promotie periode volgde hij tevens 

diversee cursussen bij het NIHES (Erasmus Universiteit Rotterdam) en de afdeling Klinische 

Epidemiologiee & Biostatistiek in het AMC (Universiteit van Amsterdam), hetgeen hopelijk zal 

resulterenn in een registratie als klinisch 'Epidemioloog'. Vanaf 1 januari 2002 start hij met de 

vooropleidingg Interne Geneeskunde in het St. Lucas-Andreas Ziekenhuis te Amsterdam 

(opleider:: Dr J.J.M, van Meyel) om na 2 jaar de opleiding tot Cardioloog te beginnen in het 

Academischh Medisch Centrum te Amsterdam (opleider: Prof. Dr K.I. Lie). 

Naastt zijn werkzaamheden als arts-onderzoeker is hij een fervent sporter (tennis en 

voetbal)) en durft hij zich de laatste jaren in toenemende mate een 'wijnkenner' te noemen. Hij is 

getrouwdd met Caroline Juten en zij hebben een zoon: Brecht. 
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