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Curriculum vitae 
De auteur van dit proefschrift werd op 6 september 1976 in Oss geboren. Na het behalen van 
zijn Gymnasium-β diploma aan het Titus Brandsma Lyceum te Oss in 1994, werd aangevangen 
met de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De wetenschappelijke stage in 
het kader van het doctoraalexamen werd uitgevoerd in het Thoralf M. Sundt Jr. Neurosurgical 
Research Laboratory in de Mayo Clinic te Rochester, Minnesota, USA (Prof. F.B. Meyer), 
alwaar hij als research fellow gedurende een jaar in een diermodel de invloed onderzocht van 
oestrogenen op de grootte van een herseninfarct. Na afronding van het doctoraal examen 
werden de coschappen doorlopen in het Medisch Spectrum Twente te Enschede, waarna hij 
in 2001 het artsexamen behaalde. Na een AGNIO-periode op de afdelingen neurochirurgie 
(Prof.dr. D.A. Bosch) en neurologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, 
werd op 1 augustus 2002 begonnen met de opleiding neurologie (opleiders Prof.dr. J. Stam en 
Dr. J.H.T.M. Koelman). De perifere stage werd doorlopen in het Medisch Centrum Alkmaar 
(Dr. R. ten Houten). Met dit proefschrift werd gestart in 2003. De opleiding tot neuroloog werd 
afgerond op 1 oktober 2008. Momenteel is hij als neuroloog werkzaam in het Academisch 
Medisch Centrum te Amsterdam. Vanaf 1 juli 2009 zal hij gedurende een jaar als Stroke 
Fellow verbonden zijn aan het Toronto Western Hospital, Toronto, Canada (Prof. F.L. Silver), 
op een beurs van de Niels Stensen Stichting. Hij is getrouwd met Victorien Wolters en samen 
hebben ze 2 kinderen, Koen en Gijs.

vergouwen.indb   175 16-4-2009   10:53:18




