MAAK KENNIS MET ...

In deze nieuwe rubriek willen wij u kennis laten maken met de mens achter de redacteuren van het NTvDV.

Jorn Bovenschen

Zelfs het biertje is wit.

Waar heeft u uw opleiding genoten?
Geneeskunde 1996-2002, promotie (2003-2007) én opleiding
tot dermatoloog (2005-2010) alle in het Radboudumc Nijmegen.
Waar werkt u nu?
Sinds 2010 bij Máxima Medisch Centrum locatie Veldhoven en
Eindhoven.
Wat wilde u vroeger als kind worden? / Waar droomt u van? /
Wie was uw idool?
Profvoetballer. Ik had een poster van AC Milan-ster Marco van
Basten boven mijn bed hangen.
Wat was uw eerste baantje? / Wat deed u met het geld?
Ik was medewerker bij een uitzendbureau toen ik 15-16 jaar
was. Van het verdiende geld ging ik met mijn vrienden voor
het eerst alleen op vakantie naar een beruchte camping op
Terschelling.
Was dermatologie een jeugdliefde of een latere liefde? Welk
ander specialisme zou u achteraf ook mooi hebben gevonden?
Een latere liefde. Ik had ook farmacoloog of immunoloog
kunnen worden; ik vind beide nog steeds de meest boeiende
en intrigerende raakvlakken binnen de dermatologie.
Hoe typeert u zichzelf in vier woorden?
Optimistisch, efficiënt, levensgenieter, ongeduldig.
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Wat is uw passie of wat zijn uw passies?
Reizen, voetbal, dermatologie. Het werk is ook een oprechte
hobby!
Waarvoor mogen ze u ’s nachts wakker maken?
Nachtvluchtje naar de Caribbean!
Op welke publicatie bent u het meest trots en waarom?
Foxp3+ regulatory T cells of psoriasis patients easily differentiate into IL-17A-producing cells and are found in lesional skin.
Gepubliceerd in de JID in 2011. Het was het slotstuk van mijn
promotieonderzoek en nog vóór de Th17-hype. De vermoedens
dat IL-17-blokkade tot hoge PASI-verbeteringen zou leiden voor
psoriasispatiënten zijn later uitgekomen.
Wat is uw favoriete muziek?
Werkelijk van alles wat, afhankelijk van de stemming en de
gelegenheid.
Hebt u een guilty pleasure en zo ja wat?
Meerdere. Die houd ik voor mijzelf!
Hebt u een motto?
‘Je leeft maar één keer!’ Ook de Cruijffiaanse wijsheid:
‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren’, vind ik een mooie.
Om het werk te relativeren gebruik ik weleens de one-liner:
It’s just dermatology!
Hebt u ergens spijt van?
Nee! Saai hè?
Met welke vraag worstelt u?
Ik vraag me wel eens af wat het hogere doel is waarom we
met zijn allen op aarde zijn.
Door dit regelmatig te doen, kan ik de dagelijkse dingetjes
goed relativeren.
Rubriek?
Onderzoek van eigen bodem. In deze rubriek kunnen recent
gepubliceerde of te publiceren artikelen in abstractformaat in
het Nederlands geplaatst worden. Ideaal voor jonge onderzoekers om de Nederlandse dermatoloog te bereiken met klinisch
relevant onderzoek.
Verder heb ik vorig jaar een tweetal ludiekere artikelen
geschreven genaamd ‘Beroepsdeformatie’. Zaken die ik in het
dagelijks leven tegenkwam en mij deden denken aan een
dermatose. Zo werd een wespennestje vergeleken met een
keratoacanthoom en werd een mycose in mijn gazon verder
gedetermineerd. Ik heb hier veel leuke reacties op gekregen.
Kleur?
Maagdelijk wit! Ik ben een echte wit-fanaat. Kleding, auto,
huis, noem maar op.
Doelen voor 2018?
Ik word dit jaar 40 en ik ga trouwen met mijn geliefde.
Twee mooie doelen dacht ik zo. Reden voor weer wat leuke
feestjes en een mooie huwelijksreis.
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