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Curriculum vitae 

Curriculum vitae 

De auteur werd geboren in Bunschoten in het jaar 1967 november de negentiende 

als oudste in een gezin met drie kinderen. Vanaf zijn vijfde levensjaar bracht hij 

zijn jeugd door in Alkmaar waar hij lager en middelbaar onderwijs ontving. Na zijn 

diploma Atheneum B behaald te hebben, begon hij in 1986 met zijn studie 

scheikunde, waar al snel de liefde voor het levende organisme de boventoon begon 

te voeren en de richting biochemie werd gekozen. Er werden tijdens zijn studie 

meerdere stages gelopen met immunologische en moleculair biologische 

onderwerpen: op het CLB olv Rene van Lier en Rolien de Jong, bij de afdeling 

Moleculaire Biologie olv L.A..Grivell en in Parijs bij het bedrijf Roussel Uclaf op de 

afdeling Immunologie. Na zijn terugkeer uit Parijs studeerde hij afin Augustus 

1992, waarna een carrière in het onderzoek werd nagestreefd maar niet als zijnde 

AIO. Dit bleek een bijna onmogelijke opgave en na de hoop al opgegeven te hebben, 

vond hij bij toeval een baan als analist bij de wondgenezingsgroep van Dr. Wiete 

Westerhof. Al snel werd de leiding van het basale onderzoek door Esther 

Middelkoop overgenomen en de interesse voor het wondgenezingsonderzoek verder 

aangewakkerd. Het arbeidscontract werd meerdere keren verlengd doordat er 

meerdere projecten voor industriële sponsors werden uitgevoerd. Tijdens het 

onderzoek werd zijn leven verrijkt met 2 lieve maar ondeugende kinderen. In de 

loop der tijd werd ook het idee opgevat dat het mogelijk moest zijn om op het 

onderzoek te promoveren en wat met dit boekje een feit lijkt te zijn geworden. Per 1 

maart 1999 is hij gedurende 4 dagen werkzaam bij het bedrijf IsoTis in Bilthoven, 

waar hij in teamverband meewerkt aan de verdere ontwikkeling en klinische 

implantatie van een artificieel huidsubstituut, Biskin. Gedurende 1 dag per week is 

hij verbonden aan de Brandwonden Stichting, waar hij op de Research Afdeling 

meehelpt in de begeleiding van verschillende projecten binnen de onderzoekslijn 

"Huidequivalenten en Kwaliteit van Wondgenezing. 
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