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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Stereotactic pallidotomy in Parkinson's disease

de Bie, R.M.A.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Bie, R. M. A. (2002). Stereotactic pallidotomy in Parkinson's disease. [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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/stereotactic-pallidotomy-in-parkinsons-disease(9f219136-ca9f-44a4-8175-4c1ec70a999d).html


n s s 

C u r r i c u l u mm V i t a e 

Ikk ben geboren in Maastricht op 14 december 1969 en getogen in Ingber, een 

kleinn gehucht bij Gulpen in Zuid-Limburg. In Gulpen bezocht ik de 

scholengemeenschapp Sophianum en ik haalde er mijn VWO diploma in 1988. 

Inn eerste instantie was ik uitgeloot voor geneeskunde, maar gelukkig werd ik 

nageplaatstt aan de Universiteit van Amsterdam en in hetzelfde jaar kon ik met 

geneeskundee beginnen. In 1992 haalde ik het doctoraalexamen. Daarna heb ik 

11 jaar als onbezoldigd student-assistent gewerkt bij dr. J.D. Speelman op de 

afdelingg neurologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (prof .dr. 

M.. Vermeulen). In 1996 sloot ik de co-assistentschappen af met het artsexamen. 

Tijdenss mijn studie heb ik twee buitenlandse stages gelopen. De eerste liep ik in 

19911 tijdens mijn doctoraal op de afdeling bacteriologie van het Stobhill General 

Hospitall in Glasgow (prof.dr. H.V. Smith). Dit was een wetenschappelijke stage; 

ikk bestudeerde het klonteren van de oocysten van Cryptosporidium parvum in 

water.. De tweede stage, in 1994, tijdens mijn co-assistentschappen, was een 

klinischee stage bij prof.dr. P. Pollak, neuroloog, in het Centre Hospitalier 

Universitairee in Grenoble. Pollak en zijn collegae hadden toen al relatief veel 

ervaringg met 'deep brain stimulation' bij patiënten met de ziekte van Parkinson. 

Inn 1996 was ik voor een halfjaar artsonderzoeker op de afdeling neurologie van 

hett AMC en in die periode schreef ik samen met dr. J.D. Speelman en prof.dr. 

R.J.. de Haan het protocol voor de Nederlandse Pallidotomie Studie. Hierna werkte 

ikk een half jaar als AGNIO op diezelfde afdeling. Van 1997 tot en met 1999 

verrichtee ik als artsonderzoeker het meeste werk voor het proefschrift. In oktober 

19999 ben ik met de opleiding neurologie begonnen in het AMC bij prof.dr. J. 

Stamm en dr. J.H.T.M. Koelman. 




