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De auteur van dit proefschrift (geboren in 
1960) groeide op in Bloemendaal en haalde 
zijn Atheneum B diploma in 1978 aan het 
Mendelcollege te Haarlem. Uitgeloot voor de 
studie geneeskunde maar met een bipatride 
nationaliteit (NL en Belgisch) schreef hij zich 
in aan de Universiteit van Leuven voor de 
Geneeskunde studie. Na 1 jaar werd hij 
ingeloot aan de Universiteit van Amsterdam 
en vervolgde de studie in Nederland. Tijdens 
zijn studie was hij o.a. student-assistent 
neurofysiologie in het Jan Swammerdam 
Instituut en verbleef hij in Ndareda, Tanzania 
waar hij epidemiologisch onderzoek deed voor 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen, (dr. 
F.E.R. Folmer) 

Na zijn doctoraal examen in 1984 verbleef 
hij, in een wachttijd voor de co-schappen, een 
halfjaar in Washington D.C., Verenigde 
Staten. Daar deed hij onderzoek naar het 
doseren van aminophylline aan intensive care 
patiënten in het Naval Medical Center, 
Uniformed Services University of the Health 
Sciences, Dept. of Clinical Pharmacology 
(Prof. dr. C. C. Peck, internist), Bethesda. Hij 
volgde daarnaast een cursus 'Computers in 
Clinical Medicine' aan the National Institutes 

Van 1989 tot 1990 werkte hij als arts
assistent interne in het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (dr. J.J. Silberbusch) te Amsterdam. 
Van 1990-1992 werkte hij als arts-assistent 
interne in het St. Elisabeth Hospitaal te 
Willlemstad, Curaçao (Prof. dr. A.E.C. Saleh). 
In weekenden werkte hij regelmatig als 
poortarts in het St. Franciscus Hospitaal op 
Bonaire. 

Zijn opleiding tot internist vervolgde hij 
van 1992-1994 in het O.L.V.G. te Amsterdam 
en van 1994-1995 in het Academisch Medisch 
Centrum te Amsterdam (Prof. dr. L. Arisz). 
Oktober 1995 werd hij ingeschreven in het 
specialisten-register als internist. Van 1995-
1998 combineerde hij promotie onderzoek met 
de twee aandachtsgebieden infectieziekten 
(Prof. dr. P. Speelman) en klinische 
farmacologie (Prof. dr. C.J. van Boxtel) 
waarvoor eind 1998 registraties plaatsvonden. 

Vanaf oktober 1998 is hij werkzaam als 
internist-infectioloog-klinisch farmacoloog in 
de staf van de afdeling Medische 
Microbiologie en Infectieziekten (Prof. dr. 
H.A. Verbrugh, medisch microbioloog) van 
het Erasmus Universitair Medisch Centrum te 
Rotterdam. 



of Health, Bethesda. 
Na zijn artsexamen (cum laude) in 1987 

werd hij luitenant-ter-zee-arts bij de 
Koninklijke Marine en werkte o.a. in het 
Marine Hospitaal te Overveen ( W.F. van 
Marion, internist). 

Daarnaast is hij redacteur van de homepage 
'infectieziekten en tropische geneeskunde' van 
een internet-site voor en door artsen 
(www.medweb.nl) 
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