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Damwoude. De middelbare school opleiding werd begonnen aan de Prof.dr.
S.Greijdanusschool voor MAVO te Leeuwarden en in 1984 afgerond aan het Gomarus
College te Groningen. In hetzelfde jaar begon hij met zijn studie Geneeskunde aan
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