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Curriculum vitae 

Curriculum Vitae 

Schrijver van dit proefschrift werd geboren op 30 juli 1962 te Groningen in Huize 

Tavenier. Na de middelbare school (gymnasium ß, St Maartenscollege te Haren) 

studeerde hij vanaf 1980 geneeskunde aan de Rijks Universiteit Groningen. In de 

wachttijd was hij een halfjaar student-assistent Interne Geneeskunde in het AZG. 

De coassistentschappen liep hij in het Sophia Ziekenhuis te Zwolle en behaalde 

zijn arts-examen in 1988. In de wachttijd voor het vervullen van de dienstplicht 

reisde hij door India & Nepal. Nadien was hij militair arts in 

Vught/s 'Hertogenbosch en verrichtte wetenschappelijk onderzoek naar HTV 

infecties in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht (Dr. J.C.C. Borleffs). !n 1989 

begon hij met de opleiding tot internist in het Medisch Spectrum Twente te 

Enschede (opleider Dr. J.G.M. Jordans), alwaar wetenschappelijk werk werd 

verricht aan Hantavirus infecties in samenwerking met Prof.Dr. A.D.M.E. 

Osterhaus en Dr. J. Groen (destijds RIVM, nu Dijkzigt Ziekenhuis te Rotterdam). 

Van 1995 tot 1999 was hij werkzaam in het Academisch Medisch Centrum te 

Amsterdam bij Prof. Dr. W.M. Wiersinga (hoofd afdeling Endocrinologie & 

Metabolisme) op een ontwikkelingsgeneeskunde project: "wat is de winst van 

retrobulbaire bestraling bij milde Graves' ophthalmopathy", een gerandomiseerde 

klinische studie bij 88 patiënten. In 1995 werd hij internist en behaalde zijn 

endocrinologie aantekening in 1998. Gedurende de opleiding verrichtte hij 

onderzoek naar bestraling bij patiënten met matig ernstige Graves' 

ophthalmopathy, hetgeen resulteerde in dit proefschrift: " Assessment of disease 

activity in Graves' ophthalmopathy". 

Vanaf 16 augustus 1999 is hij werkzaam in het Deventer Ziekenhuis als internist-

endocrinoloog. Hij is getrouwd met Miriam Lansink en ze hebben samen drie 

kinderen. 
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