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Curriculumm Vitae 

Dee auteur van dit proefschrift werd op 2 november 1964 in Lunteren geboren. In 1983 

behaaldee hij zijn VWO-diploma aan het Van Lodestein-college te Amersfoort. Omdat hij werd 

uitgeloott voor de studie diergeneeskunde ging hij dat jaar naar de Christelijke Hogere 

Landbouwschooll  te Dronten, waar hij de propadeuse en het eerste deel van de ingenieurs I fase 

behaalde.. In het daarop volgende jaar werd hij ingeloot voor de studie geneeskunde aan de 

Erasmuss Universiteit te Rotterdam. Na het behalen van het doctoraal was hij geruime tijd docent 

inn het voortgezet onderwijs (biologie) en middelbaar beroepsonderwijs (kennis van 

ziektebeelden).. In 1994 behaalde hij het arts-examen. Aansluitend heeft hij een jaar gewerkt als 

arts-onderzoekerr op de afdeling kinderdermatologie in het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam, 

hetwelkk het leidend centrum was in het multicenter ETAC (Early Treatment of Atopic Child) -

onderzoek.. Vervolgens werd de overstap gemaakt naar het Amsterdamse en heeft hij 

respectievelijkk gewerkt bij de afdeling kindergastroenterologie en voeding, alwaar het huidige 

proefschriftt tot stand kwam, de afdeling klinische epidemiologie en biostatistiek (geholpen met de 

voorbereidingg van het "Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy (STARD)" -protocol) en 

tenslottee als arts-assistent op de afdeling nucleaire geneeskunde om aldaar te specialiseren. Nadat 

hijj  besloten had gehoor te geven aan de reeds lang aanwezige hartewens om als zendingsarts te 

gaann werken, werd de opleiding tot nucleair geneeskundige niet gestart, maar werd gezocht naar 

wegenn om die wens te vervullen. Na een half jaar als alarmcentrale-arts bij de ANW B in Den 

Haagg gewerkt te hebben werd in september 2002 begonnen met de tropenopleiding aan de 

Liverpooll  School of Tropical Medicine. Vervolgens zal hij samen met zijn vrouw en kinderen een 

taaistudiee Portugees in Nederland en Portugal volgen, waarna medio 2003 uitzending naar Angola 

zall  plaatsvinden door een samenwerkingsverband van TEARfund, de Schweizer Allianz Mission 

enn de Christelijk Gereformeerde kerk, met als doel de lokale medische staf te helpen met de re-

organisatiee van het medisch werk in zuid-west Angola. 
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