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CURRICULUM VITAE 



CURRICULUM V1TAE 

Niels van Royen werd geboren op 28 april 1971 te Amsterdam. Na het behalen van 
zijn VWO diploma aan het Murmellius Gymnasium te Alkmaar, studeerde hij eerst 
een jaar medische informatiekunde en vervolgens geneeskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. De doctoraalfase werd afgerond in 1995 en eind 1998 werd door 
hem het artsexamen behaald. 
Zijn interesse voor cardiologie werd al .vroeg gewekt tijdens een onderzoeksstage in 
1994 op de afdelingen Nucleaire Cardiologie en Radiologie aan de Universiteit van 
Yale bij Prof. Dr. F.J.Th. Wackers, Prof. Dr. B.L. Zaret en Prof. Dr. C.C. Jaffe. Bij 
terugkomst in Nederland heeft hij vervolgens nog enige jaren onderzoek gedaan bij 
Dr. P.A. van der Wouw op het gebied van de conventionele en contrast-
echocardiografie. Sinds het behalen van het artsexamen is hij als arts-onderzoeker 
bij Prof. Dr. J.J. Piek aangesteld. Vanaf eind 1998 is hij in het kader van zijn 
promotie-onderzoek bijna twee jaar lang in het Max Planck Instituut in Bad 
Nauheim werkzaam geweest. Daar heeft hij onder leiding van Prof. Dr. W. Schaper 
zich kunnen bekwamen in de verschillende experimentele modellen op het gebied 
van de collateral circulatie. In september 2000 is hij samen met I. Hoefer en Dr. I. 
Buschmann naar de afdeling Cardiologie aan de Universiteit van Freiburg gegaan, 
onder leiding van Prof. Dr. Ch. Bode. Hier heeft hij de laatste fase van zijn 
proefschrift afgerond. 

Sinds 1 april 2003 volgt hij daar ook het eerste jaar van zijn opleiding cardiologie, 
die dan vanaf 1 april 2004 in Nederland voortgezet zal worden. 
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