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C u r r i c u l u mm V i t ae 

Nickk Bijsterveld kwam om zes minuten over drie op vri jdagmiddag 
77 september 1972 in Eindhoven op deze wereld. Gedoopt als Nicolaas 
Ronaldoo woonde hij to t zijn 16e levensjaar in Eindhoven, en ook in 
Geldrop.. De laatste 2 jaar VWO rondde hij af op de KSE te Etten-Leur, 
waarnaa hij door schier geluk op 7 september 1991 werd nageplaatst voor 
dee Geneeskunde opleiding in Amsterdam. Was dit niet gebeurt was N.R. 
waarschijnlijkk drs. in de Psychologie geworden, o f autohandelaar net als 
zijnn vader. 

Vann 1991 to t 1999 volgde Nick de zesjarige Geneeskunde opleiding aan de 
Universiteitt van Amsterdam. In het kader van een wetenschappelijk stage 
verbleeff hij zes maanden in Tomohon, Noord-Sulawesi, Indonesië, om 
malariaa op te sporen bij schoolkinderen (1995/1996). Tijdens de co-
schappenn fase startte Nick met onderzoek bij Profdr. H.R. Büller op de 
afdelingg Vasculaire Geneeskunde (1996-1999). Op 27 januari 1999 
behaaldee Nick zijn artsexamen aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1 
aprill 1999 to t 1 april 2003, werkte Nick onder leiding van Dr. R.J.G. Peters 
alss arts-onderzoeker op de hartbewakingsafdeling van de Cardiologie in het 
AMC,, met als blijvend resultaat dit proefschrift. Tevens heeft hij in die 
periodee als consulent stollingsarts gewerkt onder de vleugels van Profdr. 
H.R.. Büller en Profdr. M. Levi, Vasculaire Geneeskunde. Per 1 april 2003 
begintt de opleiding Cardiologie voor Nick, dat start met 1 jaar Cardiologie 
(AMC),, vervolgens 2 jaar Interne Geneeskunde (perifeer), en de laatste 
22 1/2 jaar weer Cardiologie (AMC) om zo naar schatting op 7 september 
20088 cardioloog te zijn. 
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