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C H A P T E R  13

Curriculum vitae 

(in Dutch)

Arthur Raymond Hubèrt van Zanten werd op 26 oktober 1963 geboren in Bussum. In

1981 behaalde hij zijn Gymnasiumdiploma aan het Gemeentelijk Gymnasium te

Hilversum. In dat zelfde jaar deed hij succesvol toelatingsexamen voor het Conservato-

rium te Hilversum (hoofdinstrument: bastrombone, bij-instrument: piano), nadat hij

aanvankelijk werd uitgeloot voor de studie geneeskunde. In september 1981 kon hij

alsnog starten met de studie geneeskunde aan de medisch faculteit van de Erasmus

Universiteit te Rotterdam en bleef als hobbyist intensief met muziek bezig. 

In 1988 behaalde hij het artsexamen (cum laude). Hierna vervulde hij zijn militaire

dienstplicht als kazerne-arts in de Pontonnierskazerne te Raamsdonksveer tot eind

1989 (huidige rang: reserve luitenant-kolonel arts). Direct hierna werkte hij als arts-

assistent Interne geneeskunde in het St. Clara ziekenhuis te Rotterdam. Hij startte zijn

opleiding tot internist in 1991 (Opleiders: Dr. J. Bruins Slot, Dr A.F. Grootendorst). Eind

1995 werd een nefrologie- en transplantatiestage in het Academisch Ziekenhuis

Rotterdam Dijkzigt gevolgd (Afdelingshoofd: Prof.Dr. W. Weimar). In dezelfde periode

werd hij voorzitter van de vereniging INCA, die hij met enkele collega’s had opgericht

en die tot doel had kennis over Intensive Care geneeskunde in Nederland te bevor-

deren. Deze vereniging kreeg in korte tijd meer dan 1000 leden en fuseerde later met de

Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Vanaf 1996 volgde hij een fellow-

ship Intensive Care op de afdeling Intensive Care Volwassenen van het Academisch

Medisch Centrum te Amsterdam (Opleider: Prof. dr. C.P. Stoutenbeek). Na zijn regi-

stratie als intensivist bleef hij nog een half jaar als staflid aan deze afdeling verbonden

tot februari 1998. Daarna vestigde hij zich als internist-intensivist en lid van de maat-

schap Internisten en MDL-artsen in ziekenhuis Gelderse Vallei, aanvankelijk in

Bennekom en vanaf 2000 na fusie van de locaties in Ede. Naast zijn werkzaamheden was

en is hij intensief bestuurlijk betrokken bij de organisatie van Intensive Care genees-

143



kunde in Nederland o.a. als secretaris van de NVIC, woordvoerder, lid van vele commis-

sies binnen en buiten de vereniging, en contactpersoon in adviescommissies van de

overheid. Momenteel is hij voorzitter van de commissie Fundamental Critical Care

Support (FCCS), van de NVIC commissie Kwaliteit en de commissie Producttypering

(DBC). Daarnaast is hij Managing Editor van het Netherlands Journal of Critical Care. 

Internationaal was hij vertegenwoordiger voor Nederland in de Council van de 

European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) en voorzitter van de Assessment

Working Group van het ESICM Cobatrice project dat uniforme Europese opleidings -

criteria voor intensivisten realiseerde. Verder is hij treasurer van het Northern Hypo -

thermia Network en international liason officer voor de Surviving Sepsis Campaign

Netherlands. Recent is hij benoemd als voorzitter van de Expertgroep Sepsis van de

Orde van Medisch Specialisten, nadat hij vanwege een aantal kwaliteitsprojecten de

Veiligheidsprijs 2007 voor de Intensive Care van Ziekenhuis De Gelderse Vallei in

ontvangst mocht nemen.

Begin 2005 is hij in dienst getreden van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en is hij

Medisch hoofd van de afdeling Intensive Care, en sinds 2006 medisch manager van

Cluster 6 (OK/IC/CSA/SEH).

Arthur van Zanten is 17 jaar geleden getrouwd met Anita Kroon, directeur van

Congres- en Organisatiebureau Interactie. Samen hebben zij 2 prachtige dochters

gekregen, Marjolein (13 jaar) en Florianne (12 jaar).
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