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Curriculum Vitae

Frank (Franciscus Henricus Wilhelmus) Jungbauer werd op 10 augustus 1965 in
Amstenrade geboren. Zijn eerste onderwijs genoot hij aan de, mede door zijn
ouders opgerichte, Openbare Lagere School in Treebeek. In 1984 haalde hij zijn
VWO diploma aan het Sint Janscollege in Hoensbroek. Frank startte zijn studie
Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Limburg in 1984 en kon 6 jaar later als
arts worden ingeschreven. In 1991 vertrok hij op uitnodiging van Prof. Saleh
naar Curaçao, om te gaan werken op de afdeling Interne Geneeskunde. 
Op Curaçao ontmoette Frank zijn vrouw Corry. Corry en Frank zijn in 1995
getrouwd en hebben 2 kinderen Annick en Folkert. In 1997 verruilde Frank zijn
opleiding tot internist voor een opleiding tot bedrijfsarts bij Shell, waar hij
werkte voor de Shell Nederland Raffinaderij, Shell Nederland Chemie en 
Shell Nederland Verkoop. Zijn betrokkenheid bij de Epicote fabriek op Pernis
bracht hem in aanraking met de fascinerende problematiek van de arbeids-
dermatologie/arbeidsallergologie. Door de komst van het kenniscentrum
NECOD kon hij de overstap terug naar de kliniek en naar de klinische arbeids-
geneeskunde in 2001 maken.
Frank is sinds de oprichting van het Klinisch Arbeidsgeneeskundig
Genootschap van de NVAB actief als bestuurslid en is redactielid van het
wetenschappelijk tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde TBV.
Sinds de start is hij actief betrokken bij de opzet en uitwerking van het
Academisch Centrum voor Arbeid en Gezondheid ACAG en werkt daarnaast in
de patiëntenzorg van de academische kliniek dermatologie van het AZG.
Frank, Corry, Annick en Folkert wonen met veel plezier in het dorpje Marum in
Groningen.
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