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CURRICULUM VITAE

Igle Jan de Jong werd op 19 december 1958 geboren in Drachten. Na de middelbare

school op het Drachtster Lyceum volgde hij van 1976 tot 1980 de opleiding tot

fysiotherapeut aan de Academie voor Fysiotherapie te Leeuwarden. Vervolgens

vervulde hij zijn militaire dienstplicht in het Militair Hospitaal Dr. A. Matthijsen te

Utrecht. In oktober 1981 begon hij aan de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit

Utrecht. Het artsexamen legde hij in juli 1988 af. Aansluitend was hij als AGNIO

chirurgie werkzaam in Amersfoort (destijds ziekenhuis De Lichtenberg) en Almelo

(Twenteborg Ziekenhuis). Daarna volgde een periode als arts/transplantatie-coördinator

op de afdeling chirurgie van het Academisch Ziekenhuis Groningen In deze periode

kreeg hij interesse in positron emissie tomografie (PET), hetgeen resulteerde in een

pilotstudy voor het gebruik van PET als functioneel model voor de evaluatie van de

functie van getransplanteerde eilandjes van Langerhans bij de rat (dr. J. Pruim,

dr. P. van Suylichem). In dezelfde periode deed hij onderzoek naar de veranderingen

van de weefselhydratietoestand van de nier tijdens preservatie met University of

Wisconsin vloeistof met behulp van MRI (drs. J.A.B. van der Hoeven,

Dr. R.F.E. Wolf, Dr. R.J. Ploeg). In 1995 ving hij met de opleiding urologie aan en

begon met de chirurgische vooropleiding in het Martini Ziekenhuis te Groningen

(opleider Dr. H.B. Oeseburg). In 1997 startte hij met de feitelijke urologische opleiding

in het Academisch Ziekenhuis Groningen (opleider Prof. Dr. H.J.A. Mensink). In de

loop van 1997 werd de basis voor het onderzoek op het terrein van PET en urogenitale

tumoren gelegd. In 1999 was hij 1 jaar volledig  werkzaam als onderzoeker dankzij

een toekenning van een beurs van het KWF/NKB. De opleiding tot uroloog werd in

2000 voltooid in het Martini Ziekenhuis (opleider Dr. N.P. Tjon Pian Gi) waarna hij

sinds 1 januari 2001 als staflid werkzaam is op de afdeling Urologie van het

Academisch Ziekenhuis Groningen met als aandachtsgebieden de urologische

oncologie en de reconstructieve urologische chirurgie. In mei 2001 legde hij het examen

van de European Board of Urology af (Fellow of the European Board of Urology).

Igle Jan is getrouwd met Ellen Langerak en samen  hebben zij twee dochters,

Anne Marye en Willemijn.



118



119



120




