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SECTION V 

CURRICULUM VITAE 
 
De auteur van dit proefschrift werd op 15 april 1966 geboren te Enschede. 
In 1984 behaalde hij het HAVO diploma en in 1986 het Atheneum-� 
diploma aan het Jacobus college te Enschede. In datzelfde jaar moest hij 
zijn militaire dienstplicht vervullen bij de Koninklijke Marechaussee, Willem 
de Zwijger, te Wezep. In 1987 werd aangevangen met de studie 
geneeskunde aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG). In 1991 behaalde 
hij het doctoraal diploma en in 1994 het artsexamen. Zijn interesse voor 
wetenschappelijk onderzoek begon in 1989 tijdens een student-
assistentschap bij de klinische farmacologie (dr. C.D.J. de Langen, RUG), 
later als artsonderzoeker bij de Bloed Interactie Onderzoeksgroep van de 
Thoraxchirurgie (dr. W. van Oeveren, Academisch Ziekenhuis Groningen; 
AZG). Vanaf 1996 was hij werkzaam als artsonderzoeker op de afdeling 
cardiologie (AZG), waar het in dit proefschrift beschreven onderzoek werd 
verricht. Vanaf februari 2001 is hij werkzaam in het Medisch Spectrum 
Twente (MST) te Enschede, waar hij vanaf juli 2001 is gestart met zijn 
opleiding tot cardioloog (opleider prof. dr. D.J. van Veldhuisen, AZG).  
 
Hij volgde verschillende cursussen waaronder een Scientific Writing 
Course, een QCLA Training Course on Quantitative Coronary and Left 
Ventricular Angiography, een cursus Elementaire Elektrocardiografie en 
een presentatie cursus. Op sportief vlak was hij naast waterpolo 
scheidsrechter ook trainer en coach van verschillende teams. Tevens 
doceerde hij EHBO- en reanimatie-lessen. 
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