
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The extrinsic coagulation pathway in coronary artery disease and endotoxemia

Moons, A.H.M.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Moons, A. H. M. (2003). The extrinsic coagulation pathway in coronary artery disease and
endotoxemia. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-extrinsic-coagulation-pathway-in-coronary-artery-disease-and-endotoxemia(fd2bdaa8-ec79-4da9-b51e-750c52bc5e95).html


J « l l ^ ^ ^ ^ n ^ m H ^ ^ n ^ W ^ N ^ ^ B n « « V V q W « ( H ^ ^ P B W a O T B ^ E > V * B H ^ H M m p M a * 9 i i 

C u r rr I c u l u m V i t a e 



4 4 



Curriculumm Vitae 

Curriculumm Vitae 

Arnoo Moons werd geboren op 7 december 1969 te Nijmegen. Na het doorlopen van 
dee HAVO en VWO, startte hij in 1989 met de studie Gezondheidswetenschappen 
aann de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In deze periode deed hij 
wetenschappelijkk onderzoek op de afdeling 'Community Health Sciences' van het 
Academischh Ziekenhuis te Malmö (Zweden) en op de afdeling Klinische 
Epidemiologiee en Biostatistiek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in 
Amsterdam.. In 1993 werd deze studie, met als afstudeerrichting Klinische 
Epidemiologie,, voltooid en aansluitend in hetzelfde jaar begon hij eveneens in 
Nijmegenn aan de studie Geneeskunde. Na een verkort doctoraalprogramma van 2 
jaarr volgden de co-assistentschappen met als afsluitend co-schap, een stage van 3 
maandenn op een gezondheidspost in de wijk Camilo Chamorro in Managua, de 
hoofdstadd van Nicaragua. Tijdens de Geneeskunde studie werd zijn interesse voor 
cardiologiee gewekt en na het behalen van zijn artsexamen in december 1997, was hij 
gedurendee 1 jaar werkzaam als arts-assistent op de afdeling Cardiologie van het 
AMC.. Zijn belangstelling voor klinisch wetenschappelijk onderzoek kreeg een nieuwe 
impulss door vanaf 1 februari 1999 als arts-onderzoeker te werken op de hartbewaking 
vann het AMC onder begeleiding van Dr R.J.G. Peters en Prof H.R. Büller. Dit 
proefschriftt is hiervan het blijvende resultaat. Op 1 april 2003 startte Arno de 
vooropleidingg Interne Geneeskunde in het Elisabeth Gasthuis te Haarlem en na 2 
jaarr zal hij de opleiding tot cardioloog voortzetten in het AMC. 
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