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Curriculum vitae

Erwin Geuken werd op 4 juli 1971 geboren te Veendam en groeide vervolgens

op in Scheemda (Groningen). 

Na de lagere school richtte Erwin zich vooral op sport.

Vele uren werden er getraind in het zwembad "De Watertoren" te Winschoten.

Langzamerhand druppelden ook de schooldiploma's binnen en haalde hij na

de MAVO en HAVO het VWO examen. Klaar om vervolgens Geneeskunde te

gaan studeren, werd hij echter uitgeloot voor deze opleiding. Hierop besloot

hij zijn militaire dienstplicht te gaan vervullen, waarbij hij diende bij het Korps

Commando Troepen in Roosendaal. Na een periode van "iets heel anders"

werd er alsnog gestart met de studie Geneeskunde. Tijdens deze studie die

gedaan werd aan de Rijksuniversiteit Groningen, begon hij zich te interesseren

in wetenschappelijk onderzoek. Gedurende de co-schappen ontmoette hij dr.

R.J. Porte. Via hem kwam Erwin na het behalen van het artsexamen in 1999

kortdurend terecht op Duke University Medical Center in Durham, USA. Hier

deed hij onderzoek op het laboratorium van prof. dr. P.A. Clavien naar apopto-

se van sinusoïdale endotheel cellen tijdens ischemie en reperfusie van ratten

levers. Bij terugkomst uit Amerika kon hij snel gaan beginnen aan het onder-

zoek bij de Hepatobiliaire Chirurgie en Levertransplantatie in het Universitair

Medisch Centrum Groningen, wat heeft geleid tot dit proefschrift (begeleiders

dr. R.J. Porte en prof. dr. M.J.H. Slooff). Na anderhalf jaar werkzaam te zijn

geweest als arts-assistent chirurgie, is hij per 1 september 2005 met plezier

begonnen aan de opleiding tot Patholoog in

het Universitair Medisch Centrum Groningen (opleider prof. dr. P.M. Kluin).        
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