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CA' . . 

Curriculumm Vitae 

Jann Wiersma werd op 17 apri, 196K in Alkmaar geboren. In 1986 behaalde hij het VWO 
diplomaa aan het Rijksschotengemeensehap Noord Kennennerland te Alkmaar. Daarna 
studeerdee hij Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De afstudeerstage werd 
uitgevoerdd bij het Laser Centrum van het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam. 
Inn het kader van Laserlithotripsie (niersteenvergruizing met een laser) werd onderzoek 
gedaann naar de modellering van snel expanderende en weer imploderende gasbellen die 
ontstaann wanneer met een gepulste laser wordt 'gescholen' op een niersteen. In 1992 
ronddee hij de studie in de richting experimentele natuurkunde at'. In 1993 kwam hij in 
dienstt van het Academisch Medisch Centrum als toegevoegd onderzoeker op liet KWH 
projectt 'Planning of 3D Specific Absorption Rate (SAR) in Electromagnetic Deep 
Hyperthermia:: Integration of extensively scanned field distributions with advanced 
computationall  techniques'. In 1997 was hij als toegevoegd onderzoeker aangesteld in het 
kaderr van een "NCF/Cray Research University Grant'1 getiteld "Pre-imptementation 
simulationss to improve the axial control of a waveguide based hyperthermia array system". 
Hett onderzoek dat ten behoeve van deze twee projecten werd uitgevoerd heeft geleid tot de 
resultatenn beschreven in dit proefschrift. 
Momenteell  is Jan Wiersma in dienst van het Academisch Medisch Centrum als klinisch 
fysicuss in opleiding. 
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