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CURRICULUM VITAE 

Jaap Jan Boelens werd op 31 mei 1970 geboren te Enschede. Na in 1989 het VWO diploma 

gehaald te hebben op Roncalli scholengemeenschap te Bergen op Zoom, studeerde hij een 

jaar technische bedrijfskunde aan de Universiteit van Antwerpen. Vervolgens werd in 1990 

gestart met de studie geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. In 1993 vertrok hij voor 6 

maanden naar Zuid-Sulawesi, Indonesië, om een lepra veld studie te doen naar het effect van 

BCG-vaccinatie op het voorkomen van lepra. Deze wetenschappelijke stage stond onder 

leiding van de Nederlandse Lepra Stichting. In 1994 werd het doctoraal examen gehaald. Eind 

1995 werden gedurende 5 maanden klinische stages gelopen in Zuidelijk Afrika: dermatologie 

en traumatologie in het Tygerberg Hospitaal (Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika), 

gynaecologie & verloskunde in Bulawayo United Hospitals, Zimbabwe. In 1996 werd het 

arts-examen gehaald. Vervolgens begon hij in januari 1997 als arts-onderzoeker op de 

afdeling medisch microbiologie van het Academisch Medisch Centrum, te Amsterdam. Het 

onderzoek gedaan op deze afdeling heeft geleid tot dit proefschrift (promotor prof. dr J. 

Dankert). Vanaf 1 december 1999 is hij kinderarts in opleiding in het Leids Universitair 

Medisch Centrum (opleider: prof. dr J.M.Wit). 
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