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Arjenn Joost Witkamp werd geboren op 7 januari 1969 te Weesp, Noord-Holland. 

Hett atheneum diploma werd behaald in 1987, aan het Goois Lyceum te Bussum. Na 

eerstt 1 jaar rechten te hebben gestudeerd werd in 1988 begonnen met de studie 

geneeskundee aan de Rijksuniversiteit Utrecht, alwaar in 1996 het artsexamen werd 

behaald.. Tijdens deze periode werd gedurende 6 maanden een keuzeco-schap vaat-

chirurgiee in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein verricht (onder begeleiding van 

dr.. F.L. Moll) . Direct na het artsexamen begon hij te werken als arts-assistent 

(AGNIO)) chirurgie in het St. Jansdal ziekenhuis te Harderwijk. Na 10 maanden 

werdd in 1997 de overstap gemaakt naar het Nederlands Kanker Instituut/Antoni 

vann Leeuwenhoekhuis te Amsterdam, waar hij gedurende ruim 3 jaar werkzaam was 

alss arts-assistent (AGNIO) en arts-onderzoeker bij de afdeling oncologische chirur-

giee (hoofd prof. dr. B.B.R. Kroon). Hier werd de basis gelegd voor het werk 

beschrevenn in deze dissertatie. Op 1 januari 2001 werd begonnen met de opleiding 

tott algemeen chirurg, waarbij afwisselend wordt gewerkt in het Albert Schweitzer 

ziekenhuiss te Dordrecht (opleider dr. K.G. Tan) en het Academisch Medisch 

Centrumm te Amsterdam (opleider prof. dr. DJ. Gouma). 
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