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Curriculum Vitae 

Ruim 20 jaar na zijn geboorte in Amsterdam op 29 november 1971 behaalde de auteur 
van dit proefschrift in juni 1992 zijn VWO diploma aan het Alkwin College te Uithoorn. 
In datzelfde jaar begon hij met de studie Geneeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam waarbij vanaf het prille begin zijn interesse uitging naar de chirurgie. 
Tijdens de studie leerde hij via een "bijbaantje' bij de ECG-dienst in het AMC 
cardioloog J.A.P. van der Sloot kennen bij wie hij enige tijd onderzoek deed naar naar 
het pre-, peri-, en post-operatieve cardiale beloop van patiënten met pre-operatief 
coronarialijden die grote vaatoperaties ondergaan en naar cardiale pre-assessment bij 
chirurgische behandeling van thoraco-abdominale aneurysmata. Tegen het eind van zijn 
studie raakte hij via drs. van der Sloot betrokken bij een klinisch vooronderzoek naar de 
effectiviteit van transmyocardiale laser revascularisatie als behandeling voor angina 
pectoris. Hier maakte hij kennis met dr. J.F. Beek van het laser centrum die hem verder 
introduceerde in de behandeling en het door de Nederlandse Hartstichting 
gesubsidieerde gecombineerde onderzoeksproject van het laser centrum en de 
afdelingen cardiologie en cardio-thoracale chirurgie van het AMC. Na op 27 februari 
1998 zijn doctoraalbul geneeskunde in onvangst te hebben genomen begon hij 3 dagen 
later bij het laser centrum (Hoofd Prof. Dr. Ir. M.J.C, van Gemert) met het promotie 
onderzoek waarvan dit proefschrift het resultaat is. Op 2 september 2002 is hij met het 
beginnen aan zijn co-schappen de laatste fase van de studie tot arts ingegaan die hij in 
2004 hoopt af te ronden. 
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