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Xander Vos werd op 23 december 1975 geboren in Wormerveer. Na het behalen van 

zijn HAVO diploma aan het Sint Michaël College te Zaandam, ging hij de Middelbare 

Laboratorium Opleiding aan het NOVA college in Beverwijk doen. Hierbij heeft hij 

een onderzoeksstage van 5 maanden gedaan in het Roslin Institute in Edinburgh, 

Schotland. Na het behalen van zijn MLO diploma ging hij verder met de Hogere 

Laboratorium Opleiding aan de Hogeschool Utrecht. Na het behalen van zijn 

propedeuse werd hij in 2000 ingeloot voor de studie Geneeskunde aan de Universiteit 

van Amsterdam. In 2006 heeft hij zijn wetenschappelijke stage gedaan bij het 

laboratorium voor Endocrinologie in het AMC onder leiding van mevr. dr. A. Boelen. 

Eind 2006 werd het artsexamen behaald waarna hij vanaf januari 2007 onder leiding 

van prof. dr. W.M. Wiersinga en prof. dr. J.G.P. Tijssen promotieonderzoek ging 

doen op de afdeling Endocrinologie en Metabolisme van het AMC in Amsterdam.  

Per 1 april 2009 is hij gestart met de vooropleiding interne geneeskunde in het 

Westfriesgasthuis in Hoorn (opleider dr. W.M. Meijer). Sinds 1 april 2011 is hij werkzaam 

als maag-, darm- en leverarts in opleiding in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam 

(opleiders mevr. A.C.T.M. Depla en dr. P. Snel). Vanaf 1 april 2013 zal hij de laatste twee 

jaar van zijn opleiding volbrengen in het AMC in Amsterdam (opleider prof. dr. U.H.W. 

Beuers). 
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