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Curriculum Vitae

De auteur van dit proefschrift werd geboren op 5 maart 1977 te Eindhoven. In 1995 
haalde hij het Gymnasiumdiploma aan het Driestar College te Gouda. In hetzelfde jaar 
werd gestart met de studie Farmacie aan de Universiteit Utrecht. Na het afronden van 
de propedeuse daarvan, begon hij in 1996 met de studie Geneeskunde aan dezelfde 
universiteit. In de doctoraalfase van die opleiding werd een begin gemaakt met het in 
dit proefschrift beschreven onderzoek, onder begeleiding van prof.dr. E.J. Meijboom. 
Het artsexamen werd behaald in 2002, waarna hij zijn loopbaan begon als arts-
assistent-niet-in-opleiding (AGNIO) op de afdeling cardiologie van het St. Antonius 
Ziekenhuis te Nieuwegein. Hij begon daar met de opleiding tot cardioloog in het 
daaropvolgende jaar (opleider dr. W. Jaarsma). Gedurende de jaren 2004 en 2005 
doorliep hij de vooropleiding Interne Geneeskunde te Blaricum (opleider dr. H.P.M. 
Muller). Teruggekeerd in Nieuwegein voor het resterende deel van de opleiding 
werd het onderzoek voortgezet onder begeleiding van dr. H.W.M. Plokker en prof.
dr. B.J. Mulder. Na het afronden van zijn opleiding in 2009 werkt hij als cardioloog 
in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Ronald is getrouwd met Henrike Dankers en is 
vader van Femke en Martijn.
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