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Hans van der Horn (Groningen, 23 juli 1985) is geboren en getogen in het hoge
Noorden, lang voordat wij hem als collega leerden kennen. Na het afronden van het
Atheneum in 2003 startte Hans met de studie Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde in 2009 cum laude af in de Medisch Farmaceutische Wetenschappen en werd nog datzelfde jaar toegelaten tot de Zij-instroom Geneeskunde,
eveneens aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de Masterfase van de studie
begon hij met het onderzoek naar de gevolgen van traumatisch hersenletsel onder
begeleiding van zijn latere promotoren Prof. Dr. J. van der Naalt en Prof. Dr. J.M.
Spikman. Dit resulteerde in een promotieonderzoek en zo werkten we gedurende
vier jaar met veel plezier samen aan de UPFRONT-studie. Als twee westerlingen
waren we al snel gewend aan deze rasechte Groninger en zijn uitstekende gevoel voor
humor. Sinds oktober 2016 is Hans in opleiding tot neuroloog in het Universitair
Medisch Centrum Groningen, waar hij ook actief zal blijven binnen het onderzoek.
Er valt dan in onze ogen ook nog veel te verwachten van deze neuroloog in spe.
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