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Curriculum vitae 

De schrijver van dit proefschrift werd geboren op 6 maart 1959 te Heemskerk. De 

lagere en de middelbare school doorliep hij in Alphen aan den Rijn, respectievelijk de 

Katholieke lagere school St. Bonifacius en het Christelijk Lyceum. In 1977 werd de 

studie geneeskunde begonnen aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1980 verrichtte 

hij gedurende drie maanden fysiologisch onderzoek in het Medisch Wetenschappelijk 

Instituut Prof. Dr. P.C. Flu in Paramaribo (begeleider: Dr. J.H. Aafjes). In 1983 behaalde 

hij het doctoraal-examen en in 1984 het artsexamen. Hierna volgden een stage aan 

het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, met onderzoek aan de seksueel 

dimorfe kern (begeleiders: Prof. Dr. D. Swaab en E. Fliers), en een periode als 

wachtassistent/assistent Gynaecologie/Verloskunde in het Diaconessenhuis te 

Oegstgeest (CD. van der Does, E.K.W Tasseron, H. Kruyff, gynaecologen). Vanaf 

medio 1985 tot eind 1986 was hij assistent geneeskundige Interne Geneeskunde in 

het Medisch Centrum Alkmaar (Dr. M.J. Nube, J.F.A. Vleer, C.W.J. de Pont, J.P.R. van 

Seters, internisten). Vanaf 1987 volgde hij de opleiding tot Neuroloog in het 

Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (opleider: Prof. Dr. H. van Crevel) en 

daarna de opleiding tot Klinisch Neurofysioloog (opleider: Prof dr. B. W. Ongerboer 

de Visser). Na het beëindigen van de formele opleiding in mei 1993, bleef hij als 

Klinisch Neurofysioloog verbonden aan het Academisch Medisch Centrum. Hij is 

getrouwd met Annette Mulder, zij hebben twee zonen, Diederik en Bastiaan. 
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