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Curriculum Vitae

De auteur van dit proefschrift is geboren op 25 juli 1979 te Apeldoorn. Hij groeide er op in 
het gezin van Rob, Ineke, Henk en Dirk Jan Verdonk. De middelbare school werd doorlopen 
aan het Christelijk Lyceum te Apeldoorn, en in 1997 afgesloten met het eindexamen Gym-
nasium. Van 1997 tot 2003 studeerde hij geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Tijdens de studie werd een wetenschappelijke stage verricht via prof. dr. C.H. Gips aan het 
Department of Anatomical Pathology, University of Cape Town / Groote Schuur Hospital te 
Kaapstad, Zuid-Afrika (begeleiders prof. dr. P.M. Hall en dr. R. Kirsch).
De co-assistentschappen werden gelopen in het Martini Ziekenhuis Groningen. In 2003 
werd de studie geneeskunde afgerond met het keuze co-schap maag- darm- en leverziekten 
in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Na het afsluitende artsexamen 
begon hij in februari 2004 voor twee jaar aan een gecombineerd AGNIO/arts-onderzoe-
kerschap hepatologie/levertransplantatie op de MDL-afdeling van het UMCG (hoofd: prof.
dr. J.H.Kleibeuker). Gedurende deze tijd is een onderzoeksstage gedaan aan het Depart-
ment of Transplant Surgery, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska in 
de Verenigde Staten (hoofd: Alan Langnas DO). Sinds 1 februari 2006 is de auteur in 
opleiding tot maag-darm-leverarts. De vooropleiding Interne geneeskunde wordt doorlo-
pen in het UMCG (opleider: prof. dr. R.O.B. Gans). De vervolgopleiding Maag-, darm- en 
leverziekten zal worden doorlopen in de Isala Klinieken in Zwolle (opleider: dr. J. Vecht) en 
het UMCG. De auteur hoopt in de toekomst actief betrokken te blijven bij de zorg voor 
lever(transplantatie) patiënten en het hepatologisch onderzoek.

Curriculum Vitae






