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Over de auteur

De auteur van dit proefschrift werd geboren in Maassluis op 3 april 1951 als zoon van Wim de Lege en
Metta de Keizer. Het beroep van zijn vader (marineman) bracht met zich mee dat het gezin nogal eens
verhuisde. Hij groeide op in Engeland, Den Helder en Leiden.
Hij behaalde in 1969 het diploma Gymnasium beta aan het Rembrandt lyceum in Leiden. De studie medi-
cijnen volgde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1976 werd het basisartsexamen behaald. Daarna
werkte hij 15 maanden als wisselassistent in het (toenmalige) Gemeenteziekenhuis in Schiedam; een
periode waarin hij definitief koos om huisarts te worden. De huisartsopleiding werd voltooid in 1978.
Hierna deed hij nog een aanvullende stage verloskunde bij de verloskundigen in het Diaconessenhuis in
Voorburg.
Na een korte periode waarnemen vestigde hij zich in september 1978 op Urk, in maatschap met twee
collega’s.
Hij was jarenlang actief als secretaris van de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG).
In 1989 begon hij met het onderzoek, dat later de status van promotieonderzoek kreeg.
Hij ontwikkelde een grote belangstelling voor praktijkautomatisering. Sinds 1992 is hij lid van de techni-
sche commissie van de gebruikersvereniging van een Huisarts Informatie Systeem en op dit moment is hij
actief betrokken bij initiatieven van de District Huisarts Vereniging (DHV) om praktijkautomatisering en
communicatie op lokaal en regionaal niveau te verbeteren.




