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Curriculumm Vitae 

Josephuss Aldegondus Petrus van der Sloot werd op 11 april 1953 geboren 
tee Venlo. Na zijn eindexamen HBS-B aan het Titus Brandsma Lyceum te 
Osss begon hij in 1972 met de studie geneeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam.. Tijdens een zogeheten vakantie-assistentschap Interne 
Geneeskundee bij Prof. dr. A.M. van Leeuwen in het Binnengasthuis te 
Amsterdamm nam zijn belangstelling voor dit deel van de geneeskunde sterk 
toe.. Dit was de reden om in aansluiting op zijn artsexamen in 1983 (cum 
laude)) de opleiding Interne Geneeskunde in het AMC te gaan volgen. 
Aanvankelijkk onder leiding van prof dr. A.M. van Leeuwen, later onder 
leidingg van Prof. dr. J. Vreeken. In 1988 voltooide hij als eerste volledig in 
hett AMC opgeleide internist zijn opleiding. Na als internist werkzaam te 
zijnn geweest in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam en 
opp de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC startte hij in 1989 zijn 
opleidingg Cardiologie in het AMC te Amsterdam onder leiding van Prof. 
dr.. A.J. Dunning. Hierbij speelde zijn speciale belangstelling voor 
Intensivee Care geneeskunde en Cardiothoracale chirurgie een belangrijke 
rol.. In 1992 voltooide hij zijn opleiding tot cardioloog en hij bleef ook 
daarnaa in het AMC werkzaam. Aanvankelijk als cardioloog en staflid op de 
Intensivee Care Volwassenen onder leiding van Prof. dr. Ch.P, Stoutenbeek, 
laterr als staflid op de afdeling Cardiologie onder leiding van Prof. dr. K.I. 
Lie.. Hij was daarbij werkzaam als vaste consulent voor de afdeling 
Cardiothoracalee Chirurgie en de Intensive Care Volwassenen en gaf leiding 
aann de Hartfalenpolikliniek. Vanaf 2001 is hij als staflid zowel werkzaam 
opp de afdeling Cardiologie als op de Intensive Care Volwassenen. Tijdens 
zijnn carrière kwam de patiëntenzorg altijd op de eerste plaats maar was er 
ookk ruimte voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dit proefschrift 
iss hier een voorbeeld van. 
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