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C u rr i c u lum Vita e
Fons Windhausen werd op 14 juli 1973 geboren in het Laurentius ziekenhuis te Roermond. Tijdens zijn kleutertijd blonk hij voornamelijk uit als huttenbouwer; niets wees
op een proefschrift over behandelingsstrategieën van acute coronaire syndromen. Op
de basisschool Pius X speelde hij de sterren van de hemel als trefballer, zijn slingerworp is tot op heden zelden geëvenaard. Op 13-jarige leeftijd verhuisde hij naar Zutphen, waar hij een aantal jaren later met vlag en wimpel slaagde voor zijn VWO β.
In 1992 begon hij zijn studie Geneeskunde in Groningen om vervolgens in 1999 te
beginnen als arts Interne Geneeskunde in het Medisch Centrum Alkmaar. Het lot
had echter anders bepaald; hij werd geplaatst op de hartbewaking en was meteen
verkocht. Een jaar later werd hij op voorspraak van dr. Jan Hein Cornel aangenomen
als arts onderzoeker voor het ICTUS project onder leiding van prof. dr. Rob de Winter en
prof. dr. Jan Tijssen.
In 2005 begon hij aan zijn opleiding tot cardioloog onder de bezielende leiding van dr.
Renée van den Brink, prof. dr. Arthur Wilde en prof. dr. Jan Piek die hij in oktober 2010
zal afronden. Tijdens zijn opleiding werd hij voorzitter van de Amsterdamse assistentenvereniging en bleek er een waar vakbondsleider in hem te schuilen.
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