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CURRICULUM VITAE 

Arjen Rijken werd geboren op 3 juni 1963, en groeide op te Breda. Na het behalen van 
het eindexamen Atheneum in 1983 ging hij Geneeskunde studeren aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. Ter voltooiing van deze studie heeft hij in 1989 gedurende een 
halfjaar onderzoek verricht op de afdeling Surgical Pathology, Presbyterian University 
Hospital, Pittsburgh, U.S.A. (supervisie: Prof.dr. A. Dekker en Dr. J.R. Krause). De 
resultaten van dit onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 2. Het artsexamen werd in 
februari 1990 afgelegd, waarna hij anderhalf jaar als AGNIO-chirurgie (assistent 
geneeskundige niet in opleiding) heeft gewerkt. In 1992 volgde toelating tot de opleiding 
Heelkunde in het AMC (Academisch Medisch Centrum) te Amsterdam (opleiders tot 
1993: Prof.dr M.N. van der Heyde en Prof.dr W.H. Brummelkamp, opleiders vanaf 1993: 
Prof.dr H. Obertop en Prof.dr DJ. Gouma). Van 1994 tot 1997 werd de opleiding 
vervolgd in het Sint Lucas Ziekenhuis te Amsterdam (opleider: Dr. R.M.J.M. Butzelaar) 
en het Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam (opleider: Dr. B.B. Kroon). 
Het zesde en tevens laatste jaar van de opleiding werd in het AMC volbracht. Op 1 juli 
1997 begon hij als research fellow met de werkzaamheden die beschreven staan vanaf 
hoofdstuk 3. Dit werd in 1998 gecontinueerd met een research fellowship (KWF-grant) 
van een half jaar op de afdeling Pathology and Oncology, Johns Hopkins Medical 
Institutions, Baltimore, U.S.A. (Supervisie: Prof. C.A. Griffin en Prof. R.H. Hruban) 
waarna hij wederom terugkeerde naar het AMC. Vanaf oktober 1998 is hij werkzaam als 
chirurg op de afdeling Heelkunde (fellow gastrointestinale chirurgie) in het Leids 
Universitair Medisch Centrum. Arjen is getrouwd met Astrid Knol en samen hebben zij 
een zoon, Thom. 
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