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Anne-Cornéliee de Pont werd geboren te Alkmaar als enig kind van twee internisten. 
Zijj volgde lager en middelbaar onderwijs aan de Europese School te Bergen NH, 
waarr zij in 1975 het Europees Baccalaureaat behaalde in de richting Latijn-Wiskunde-
Natuurwetenschappen.. Zij studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar 
zijj in 1982 het artsexamen aflegde. In hetzelfde jaar werd zij als assistent geneeskundige 
aangesteldd bij het Reanimatiecentrum van het Academisch Ziekenhuis Leiden (hoofd: 
J.J.. van Zanten). Voorts studeerde zij piano aan het Stedelijk Conservatorium Arnhem 
bijj Marjès Benoist en aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij Edith Lateiner-
Groszz en Jan Wijn. In 1988 behaalde zij het diploma Docerend Musicus. In 1989 begon 
zijj met de opleiding interne geneeskunde in het Rode Kruis Ziekenhuis te 's-Gravenhage 
(opleider:: dr. D. Overbosch). In 1991 zette zij de opleiding voort in het Academisch 
Ziekenhuiss Leiden (opleider: prof. dr. A.E. Meinders). In 1994 werd zij als fellow intensive 
caree aangesteld in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam (opleider: dr. D.F. 
Zandstra).. Tijdens dit fellowship begon zij met het onderzoek dat tot dit proefschrift 
heeftt geleid. In 1995 werd zij geregistreerd als internist en in 1996 als intensivist. In 
19999 was zij gedurende negen maanden werkzaam als intensivist in het St. Elisabeth 
Ziekenhuiss te Tilburg (hoofd: dr. B. Speelberg). Sinds oktober 1999 is zij staflid bij de 
afdelingg Intensive Care Volwassenen van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam 
(hoofd:: prof. dr. M.B. Vroom). Anne-Cornélie de Pont woont samen met Derk Roelof Pik, 
diee wiskundige en pianist is. Zij hebben drie kinderen: Rohani (1991), Geert (1994) en 
Titiaa (1997). 
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