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CURRICULUMM VITA E 

Dee auteur van dit proefschrift werd geboren op 7 oktober 1974 te Leiden. Het gymasium-p 
examenn behaalde hij in 1993 aan het Visser 't Hooft Lyceum te Leiden. In dat zelfde jaar 
werdd begonnen met de studie geneeskunde aan het Rijks Universitair Centrum Antwerpen. 
België,, alwaar in 1994 de T kandidatuur arts werd behaald. Vanaf 1994 werd de studie 
geneeskundee voortgezet aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 1996 was hij. naast de studie, 
werkzaamm als onderzoeker en artroscopie-assistent bij de afdeling Reumatologie van het Leids 
Universitairr Medisch Centrum (o.l.v. dr. M.C. Kraan en dr. P.P.Tak, afdelingshoofd prof. dr. 
F.C.. Breedveld). In het kader van het onderzoek werd er in 1998 een wetenschappelijke stage 
doorgebrachtt aan de Flinders University en de Rheumatology Research Unit van het 
Repatriationn General Hospital in Adelaide. South Australia (o.l.v. dr. M.D. Smith, dr. M.J. 
Ahernn en dr. M.C. Kraan). In augustus 2000 werd in Leiden het artsexamen afgelegd, waarna 
begonnenn werd met het in dit proefschrift beschreven onderzoek bij de afdeling Klinische 
Immunologiee en Reumatologie (KIR) van het Academisch Medisch Centrum/Universiteit van 
Amsterdamm (AMC/UvA) (promotor: prof. dr. P.P. Tak). In 2001 ontving de auteur een 
Europeann League Against Rheumatism (EULAR)-Young Investigator Award voor zijn 
onderzoekk naar nieuwe therapieën voor patiënten met Reumatoïde Artritis. Naast het 
verrichtenn van onderzoek in deze periode participeerde de auteur in de polikliniek, de 
consultenn en de diensten binnen de KIR. Van oktober 2002 tot en met september 2004 was hij 
hoofdd van de artroscopie-afdeling binnen de divisie KIR van het AMC/UvA. 
Vanaff  oktober 2004 volgt hij de opleiding tot internist en reumatoloog bij het AMC/UvA 
{opleiders:: prof. dr. P. Speelman en prof. dr. P.P. Tak) en is hij in het kader daarvan 
momenteell  werkzaam in ziekenhuis Gooi-Noord te Blaricum (opleider: dr. H.P. Muller). 
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