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Curriculum vitae

De auteur van dit proefschrift werd op 5 juni 1958 te Vlaardingen geboren. In 1977
behaalde hij het gymnasium B diploma aan het Titus Brandsma Lyceum te Oss. Na een
éénjarige parkeerstudie (rechten) kon hij in 1978 een begin maken met de studie
Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tijdens deze studie was hij als student-
assistent verbonden aan de afdelingen hart-revalidatie en neurochirurgie. Na het behalen
van het arts-diploma (1985) volgde een AGNIO-schap neurochirurgie in het Academisch
Ziekenhuis Leiden. Vanaf 1986 was hij als arts-assistent in opleiding op deze afdeling
werkzaam (opleider H. v. Dulken). De opleidingsperiode bevatte één stagejaar neurologie
in het Academisch Ziekenhuis Leiden (Prof. Dr. G.W. Bruyn), één jaar algemene
heelkunde in het St. Antonius Ziekenhuis te Leidschendam (Dr. H. Wamsteker) en een
(wissel)stage neurochirurgie van drie maanden in het Academisch Medisch Centrum
Amsterdam (Prof. Dr D.A. Bosch). Per 1 januari 1992 werd hij als neurochirurg
geregistreerd. Van 1992 tot medio 1994 was hij als staflid verbonden aan het Academisch
Ziekenhuis Leiden. Sindsdien is hij werkzaam als neurochirurg in het Academisch
Ziekenhuis Groningen.
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