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Meindertt Sosef is in 1968 geboren in Groningen. Samen met zijn vrouw 
Susann heeft hij een zoon en een dochter, Odin (1997) en Ianthe (1999). 

Opgegroeidd in Zuid-Limburg, behaalde hij in 1986 zijn diploma 
gymnasiumm cum laude aan het Serviam Lyceum te Sittard. Als student 
werktee hij als chauffeur bij Ambulancedienst Leiden, en behaalde hii ziin 
artsexamenn in 1994 (cum laude). Tijdens zijn daarop volgende dienstplicht 
wass hij stafarts bij het Korps Commando Troepen te Roosendaal en 
slaagdeslaagde in die periode voor de USMLE-examens. Het legergroen werd 
operatie-groenn toen hij daarna enkele maanden werkte als 'junior house 
officerr of surgery' in Engeland. Terug in Nederland begon hij als AGNIO 
chirurgiee in het OLVG te Amsterdam, om in 1997 te starten met de 
opleidingg Chirurgie: de eerste drie jaren in het Academisch Medisch 
Centrum,, Amsterdam (Prof dr H Obertop), daarna in het Onze Lieve 
Vrouwee Gasthuis, Amsterdam (Dr NJM Out). 

Inn het eerste opleidingsjaar werden de studies begonnen die hebben geleid 
tott dit proefschrift. Als 4e-jaars assistent onderbrak hij zijn klinische werk 
omm een jaar full-time te kunnen besteden aan dit onderzoek, als research-
felloww aan het Center for Engineering in Medicine (MGH, Harvard 
Medicall  School) in Boston, USA. 

Perr 31 december 2003 is zijn opleiding afgerond. Begin januari 2004 zal 
hijj  met zijn gezin voor eenjaar verhuizen naar Australië, om in Sydney aan 
hett Royal Prince Alfred Hospital te werken als fellow HPB-chirurgie en 
levertransplantatie. . 
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