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C U R R I C U L U M

VITAE

Johannes Bernardus Reitsma werd op donderdag 16 september 1965 in het
Holy ziekenhuis in Schiedam geboren. In 1983 behaalde hij zijn VWO diploma
aan het Christelijk Lyceum te Veenendaal. Aansluitend begon hij aan de studie
Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, alwaar hij zijn doctoraal
examen haalde in 1987 en zijn artsexamen in 1990.
Van 1990 tot en met 1991 werkte hij op de vakgroep Endocrinologie van het
Academisch Ziekenhuis Utrecht (hoofd prof. dr. D.W. Erkelens) en was
verantwoordelijk voor het uitvoeren van een clinical trial naar de lipidenverlagende potentie van een pancreaslipaseremmer (Xenical, Roche).
Daarna was hij een jaar verbonden aan het Medisch Centrum Immunisaties
(hoofd dr. H.C. Rümke) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne. Hier werden de eerste veldstudies opgezet naar de werkzaamheid van een nieuw meningococcen B vaccin. In deze periode volgde hij de
postdoctorale opleiding epidemiologie bij het Instituut voor Extramuraal
Onderzoek, Vrije Universiteit, Amsterdam.
Begin 1993 werd hij als arts-epidemioloog aangesteld op de afdeling
Klinische Epidemiologie & Biostatistiek van het Academisch Medisch
Centrum, Universiteit van Amsterdam. Met subsidie van de Nederlandse
Hartstichting analyseerde hij de trends in ziekenhuisopnamen en sterfte door
hart- en vaatziekten in Nederland in de afgelopen 25 jaar, hetgeen uiteindelijk
resulteerde in dit proefschrift.
Sinds 1998 heeft hij een vast dienstverband op de afdeling Klinische
Epidemiologie & Biostatistiek (hoofd prof. dr. P.M.M. Bossuyt). Naast zijn
algemene werkzaamheden als arts-epidemioloog in het Academisch Medisch
Centrum houdt hij zich in het bijzonder bezig met het bewerken van
routinematig verzamelde gegevens teneinde longitudinale analyses te kunnen
uitvoeren. Hij blijft als adviseur werkzaam voor de Nederlandse Hartstichting.
In zijn vrije tijd is Hans Reitsma een fervent golfer en vliegvisser. In 1997 is
hij getrouwd met Annette Bergveld. Hun dochter Tessa werd geboren op
1 april 1998.

