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CURRICULUM VITAE 

De auteur van dit proefschrift werd op 8 april 1956 in Arnhem geboren. Het 

grootste deel van zijn jeugd bracht hij door in Amersfoort, waar hij in 1974 het 

eindexamen Gymnasium B ("eerste mammoetjaar") haalde. Aansluitend begon hij 

zijn studie geneeskunde als "bursaal" van de Koninklijke Marine (KM) aan de 

Rijksuniversiteit van Utrecht. Ondanks een actief studentenleven, vooral geboden 

door het lidmaatschap van het Utrechtsch Studenten Corps, studeerde hij zonder al 

te veel vertraging af. 

Hierna volgde de indiensttreding bij de KM, waar hij in 1982 begon bij de Sociaal 

Medische Dienst te Driehuis. Dit werd gevolgd door een plaatsing als scheepsarts, 

tevens stafarts eskader, a /b van Hr. Ms. Tromp (1984-85). Na plaatsingen als Officier 

belast met de Geneeskundige Dienst bij de van Ghentkazerne te Rotterdam (1985-

87) en de Marinekazerne Den Haag (1987-1990) volgde de benoeming tot Hoofd 

Geneeskundige Opleidingen KM bij het Ople id ingscent rum Militair 

Geneeskundige Dienst te Hilversum. In deze periode volgde hij de opleiding tot Arts 

Algemene Gezondheidszorg bij het NIPG-TNO te Leiden. In september 1995 was hij 

commandant van het Field Dressing Station op het eiland St. Maarten nadat dit was 

getroffen door "Hurricane Luis". 

Internationale ervaring deed hij op als Battlefield Advanced Trauma Life Support 

(BATLS) instructeur (UK/NL), als examinator bij de Society of Apothecaries of 

London voor "The Diploma in the Medical Care of Catastrophes" en als 

liaisonofficier bij 212 th MASH van de US Army tijdens een zgn. MEDFLAG 

Exercise in Ivoorkust. Voor dit laatste ontving hij de US Army Achievement Medal. 

Sedert augustus 1996 is hij geplaatst als Medical Plans Officer bij de NATO-staf van 

CINCEASTLANT/NAVNORTHWEST te Northwood (UK). Hij woont met zijn 

gezin (echtgenote en twee zonen) in Rickmansworth, Hertfordshire. 
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