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Time passes in moments,
Moments which, rushing past, define the path of a life,
Just as surely as they lead towards its end.
How rarely do we stop to examine that path,
To see the reasons why all things happen,
To consider whether the path we take in life is our own making,
Or simply one into which we drift with eyes closed.
But what if we could stop?
Pause to take stock of each precious moment before it passes.
Might we then see the endless forks in the road that have shaped a life,
and, seeing those choices, choose another path?

Dana Scully - All Things (X files season 7)
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Ronald Cornet is geboren in Haarlem op dinsdag 16 Januari 1968. In 1986
behaalde hij zijn diploma Gymnasium β aan het Christelijk College “Marnix
van Sint Aldegonde” te Haarlem. Daarna studeerde hij Technische Natuurkunde
aan de Technische Universiteit Delft. Zijn afstudeeropdracht bij de afdeling Ex-
perimentele Echocardiografie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam betrof
onderzoek naar echo-contrastmiddel, resulterend in [1–3].

Nadat hij in 1992 afstudeerde, was hij werkzaam bij de afdeling Medische
Informatica van de Erasmus Universiteit. Hier werkte hij aan de realisatie van
het medische werkstation “Hermes” [4], en participeerde in het Europese 4e

framework project I4C.
Medio 1996 maakte Ronald de overstap naar de afdeling Medische Informatie-

kunde (nu: Klinische Informatiekunde) van het AMC. Na eerst als programmeur
betrokken te zijn geweest bij diverse projecten legde hij zich ten behoeve van
het NICE project (Nationale Intensive Care Evaluatie) toe op implementatie
van een terminologieserver voor opnameredenen op intensive care, DICE (Di-
agnosen voor Intensive Care Evaluatie). Dit werk was de aanleiding tot het
onderzoeksproject dat hij sinds 2000 heeft uitgevoerd.

Naast dit onderzoeksproject participeert hij als coördinator en docent in di-
verse modules van de opleiding Medische Informatiekunde aan de UvA. Ook is
hij als IT specialist betrokken bij de registratie van de European Renal Associ-
ation - European Dialysis and Transplant Association.

Hij was co-chair van de “AMIA Student Working Group” en is co-chair van
de “AMIA Working Group on Formal (Bio)Medical Knowledge Representation”,
in welke hoedanigheid hij mede-organisator was van KR-MED 2004. Ook is hij
bestuurslid van de VMBI, de vereniging voor informatieverwerking in de zorg.

Buiten het werk is Ronald actief bij “Squashmere”, waar hij secretaris en
later voorzitter was, en recreatief squasht. Verder duikt, skiet en snowboardt
hij af en toe, en beleeft hij veel plezier aan geocachen en ligfietsen. Muzikaal is
hij actief als zanger/toetsenist bij de band “Generaal Pardon”. Ten slotte gaat
Ronald graag op reis, met vrienden en met Jacqueline, met wie hij in 1996 is
getrouwd.
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