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Curriculum vitae 

Curriculum vitae 

De auteur van dit proefschrift werd op 4 augustus 1963 geboren in Dokkum. Na het behalen 
van het MAVO IV diploma in 1978 aan de Christelijke MAVO in Dokkum, werd in 
Leeuwarden begonnen met de middelbare analisten opleiding, richting klinische chemie. 
Aansluitend werd aan hetzelfde instituut in 1984 het HBO-A diploma behaald. In de daarop 
volgende drie jaar werkte hij als klinisch chemisch analist in achtereenvolgens het Gemini 
Ziekenhuis in Den Helder en de Vereniging voor Ziekenverpleging (Prinsengracht 
Ziekenhuis) in Amsterdam. In 1987 werd het ziekenhuislaboratorium voorlopig vaarwel 
gezegd om met de studie scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam te beginnen. 
Tijdens de studie is gedurende acht maanden op de afdeling auto-immuunziekten (dr R.J.T. 
Smeenk) van het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst in Amsterdam 
gewerkt aan een ELISA voor de detectie van dubbelstrengs DNA. De afstudeerstage is 
verricht op het laboratorium voor algemene klinische chemie van het Academisch Medisch 
Centrum (Prof. dr G.T.B. Sanders). In deze periode werd de fundering voor het 
magnesiumonderzoek gelegd. In februari 1992 studeerde hij af als analytisch chemicus (dr 
W.Th. Kok) en kreeg een tijdelijke aanstelling bij de afdeling klinisch chemie van het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Hierdoor kon het magnesiumonderzoek 
worden voortgezet en uitgebreid. In 1995 startte hij met de opleiding tot klinisch chemicus 
(opleider Prof. dr G.T.B. Sanders) en registratie als erkend klinisch chemicus volgde op 1 
september jl. Per 1 december treedt Henk in dienst bij het Boven IJ Ziekenhuis in 
Amsterdam Noord, waar bij is benoemd als hoofd van het klinisch chemisch laboratorium. 
Henk is getrouwd met Simone en heeft drie dochters, Lisette, Marleen en Judith. 
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