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Jan Willem Haveman werd geboren in Assen op 10 februari 1974. Hij volgde de lagere 

school aan de Meester Andrea school in Diever. Na de HAVO behaalde hij zijn VWO 

examen aan het Reestdalcollege in Meppel in 1994. Hierna begon hij met de studie 

geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie was hij actief in de 

jaarvertegenwoordiging en was student-lid van de Stuurgroep Klinische Fase. In 1999 

begon hij met een onderzoeksproject bij de vakgroep Chirurgisch Oncologie o.l.v. prof. dr. 

J.Th. Plukker naar gedifferentieerd schildkliercarcinoom. Zijn wetenschappelijke stage 

deed hij bij de vakgroep Klinische Immunologie bij dr. A.P. van den Berg en prof. dr. T.H. 

The. In november 2000 werd hij bevorderd tot arts. Hierna werkte hij als ANIOS bij de 

afdeling heelkunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen en vanaf april 2001 op 

de Chirurgische Intensive Care. Naast zijn werkzaamheden op de Intensive Care, pakte hij 

zijn onderzoek bij de afdeling Klinische Immunologie weer op, wat uiteindelijk leidde tot 

dit proefschrift.  

Vanaf september 2004 begon hij met de opleiding heelkunde in de Isala klinieken in 

Zwolle; opleider dr. J.E. de Vries en later dr. E.G.J.M. Pierik. Vanaf september 2008 

vervolgde hij zijn opleiding in het Universitair Medisch Centrum Groningen; opleider prof. 

dr. H.J. ten Duis.  
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