
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

CMV retinitis in HIV-positive patients in the pre-HAART era

Verbraak, F.D.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verbraak, F. D. (1999). CMV retinitis in HIV-positive patients in the pre-HAART era. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/cmv-retinitis-in-hivpositive-patients-in-the-prehaart-era(f8e98b21-0725-45a0-9996-68abcb883f34).html


CURRICULUM VITAE 

De schrijver van dit proefschrift werd geboren op 3 januari 1956 te 
Amsterdam. In 1974 behaalde hij het Gymnasium B diploma aan het St-
Ignatius college te Amsterdam. Uitgeloot voor de studie medicijnen werd 
1 jaar Natuur- en Wiskunde, bijvak Scheikunde gestudeerd aan de 
Universiteit van Amsterdam, maar, alsnog ingeloot, is hij in 1975 
begonnen met de studie Geneeskunde aan dezelfde universiteit. In 1981 
haalde hij zijn doctoraal examen Geneeskunde, in 1983 zijn artsexamen. 
Tussen mei 1983 en november 1986 werkte hij op de afdeling 
Ophthalmogenetica van het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut 
(IOI) te Amsterdam, onder leiding van prof. dr. J.W.Delleman, met als 
opdracht de patiënten-gegevens van het uitgebreide archief van de 
afdeling per computer op te slaan en toegankelijk te maken. Hier ontstond 
het enthousiasme voor de oogheelkunde, welke uitmondde in een 
opleidingsplek voor de specialisatie Oogheelkunde in het Academisch 
Medisch Centrum onder leiding van prof. dr. A.C. Breebaart. 

Op 1 november 1990 rondde hij de opleiding tot oogarts af en keerde 
hij terug naar de afdeling Ophthalmogenetica van het IOI, inmiddels 
onder leiding van prof. dr. E.M. Bleeker-Wagemakers, nu met de 
opdracht het klinisch ophthalmologisch onderzoek te verrichten bij de 
patiënten aangemeld aan de afdeling met vragen over erfelijke 
oogheelkundige aandoeningen. 

De algemene oogheelkunde bleef echter trekken en vanaf februari 
1991 werkte hij naast de aanstelling bij het IOI, in deeltijd, 
achtereenvolgens in het St-Lucasziekenhuis (dr. P.F.J. Hoyng), als 
vrijgevestigde oogarts op de Willemsparkweg en het Jan van Gooyen 
Centrum, in de Maasstraat (dr.N.T.Tijmes) en bij de oogheelkundige 
afdeling van het West-Fries Gasthuis te Hoorn (drs.D.W.van Westrhenen). 

De (academische) klinische oogheelkunde bleek de meeste aan
trekkingskracht te hebben en sinds 1 maart 1994 is hij aangesteld op de 
afdeling oogheelkunde van het Academisch Medisch Centrum, 
aanvankelijk onder leiding van prof. dr. A.C. Breebaart, later waar
genomen door drs. P.J.M. Bos, nu onder leiding van prof M.D. de Smet, 
met als zwaartepunt de uveitis. De nevenopdracht tot het verrichten van 
promotie onderzoek resulteerde uiteindelijk, onder begeleiding van prof. 
dr. A. Kijlstra en dr. R. Peek, in het proefschrift welke nu voor u ligt. 
De schrijver is getrouwd met Jeanine Kreyenbroek en heeft 2 kinderen, 
Sam (7 jaar) en Barend (4 jaar). 
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