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Curriculum Vitae

Rick Schoffelen werd geboren op 6 november 1975 te Heerlen. In die plaats bracht hij zijn
middelbare schooltijd door op het gymnasium van het Bernardinuscollege, waarvoor hij in
1994 ’cum laude’ slaagde. Vervolgens studeerde hij van september 1994 tot februari 2002
Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als onderdeel van die
opleiding deed hij onderzoek naar het akoestisch gedrag van orgelpijpen bij de vakgroep
transportfysica, en werkte hij aan een research omgeving voor cochleair implantaten in het
Universitair Medisch Centrum St. Radboud (Nijmegen). Tijdens zijn afstudeeronderzoek in
de vakgroep Klinische Fysica, ontwikkelde hij een opstelling voor het meten en analyseren
van bloeddrukvariabiliteit op de neonatale intensive care van het Máxima Medisch Centrum
(Veldhoven).

Tijdens de laatste jaren van zijn universitaire opleiding en enkele jaren daarna, werkte hij
voor SNT/KPN Contact. In januari 2005 vertrok hij naar Groningen om daar een promotie-
onderzoek binnen de afdeling KNO/Audiologie te beginnen. De anatomie en de mechanische
response van één van de gehoororganen van de kikker werden bestudeerd en beschreven. Dit
project resulteerde in de openbare verdediging van dit proefschrift in oktober 2009 en de
verkrijging van de doctorsgraad aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijks-
universiteit Groningen.








