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CURRICULUM VITAE  

 
 
De promovendus werd in 1947 in Zuilen (thans Utrecht) geboren. Daar groeide hij ook op. Hij 
verhuisde midden zestiger jaren naar Bennebroek om daar als bijna 17 jarige te beginnen met 
de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. Verplicht intern wonen was wennen evenals 
het werkend leren. Onderbroken door het vervullen van de militaire dienstplicht leidde de 
opleiding tot het behalen van het B-diploma verpleging in 1969. 
 
De zeventiger jaren stonden in het teken van werkend leren gericht op de vakinhoudelijk 
ontwikkeling. Enkele jaren werkte hij als leidinggevende in een geriatrisch verzorgingstehuis. 
Waarna hij in Hoorn de opleiding voor het verpleegkundige diploma ‘Algemene 
ziekenhuizen’ (A-diploma) volgde. Aansluitende genoot hij van de eerste Nederlandse Brede 
Basis Intensive Care opleiding in het toenmalige Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. 
 
Een tamelijk grote stap was om vervolgens eind zeventiger jaren, met het inmiddels ontstane 
gezin, te verhuizen naar de provincie Groningen om daar te gaan werken op de chirurgische 
Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis. Spoedig na de verhuizing veranderde de 
functie van intensive care verpleegkundige in die van hoofdverpleegkundige van de 
verpleegeenheid ‘Traumatologie’. Een zeer plezierige periode en tegelijkertijd het begin van 
een volgend decennium gekenmerkt door op management gerichte scholing. 
 
Het begin van de tachtiger jaren begon wat betreft ‘education permanente’ met het volgen van 
de ‘Midden Kader Opleiding Gezondheidszorg’. Hierna volgde een korte rustperiode en 
vervolgens ging hij als eerste medewerker van het AZG naar de Vervolg Opleiding 
Management in Leusden. In 1988 komt de functie van hoofdverpleegkundige op de Intensive 
Care van de Chirurgie beschikbaar en de terugkeer naar de intensive care verpleging wordt 
met graagte geaccepteerd.  
 
De start van de vierjarige deeltijd opleiding Gezondheidswetenschappen gaf vanaf september 
1994 nieuwe, sterke en positieve impulsen aan de voortdurende scholing en leidde tot het 
behalen van de bul in 1998. Nu in 2005, na vier jaar werken aan de dissertatie en vijf jaar voor 
de pensionering, is deze dissertatie de afronding van werken en studeren! 
 
 
 
 

 




