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Curriculum Vitae

Matthijs Oomen werd geboren op 23 april 1968 in Valkenswaard. Na het behalen van het 

Atheneum diploma aan het Hertog Jan College startte hij de studie geneeskunde in 1987 

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens zijn coschappen liep hij een keuzestage in 

de Hassanudin Universiteit, Udjung Pandang in Indonesië waar hij voor de eerste keer in 

contact kwam met de kinderchirurgie. 

Na zijn artsexamen bracht zijn eerste baan hem naar Engeland waar hij senior house officer 

op de spoedeisende hulp werd. Bij terugkeer in Nederland vervolgde hij zijn professionele 

carrière als AGNIO chirurgie in het Kennemer Gasthuis, locatie Elisabeth in Haarlem. Daar 

startte hij zijn opleiding tot chirurg van 1997 tot 1999 (opleider Dr. A.R.Koomen). Het 

academische deel van de opleiding volgde hij van 1999 tot 2002 aan de Vrije Universiteit 

Medisch Centrum in Amsterdam(opleider Prof.Dr. H.J.Th.M. Haarman). Tijdens deze 

periode heeft hij ook als spoedarts deel uitgemaakt van het Medisch Mobiel Team op de 

traumahelikopter. Het laatste jaar van de opleiding ging hij weer terug naar het Kennemer 

Gasthuis, locatie Elisabeth in Haarlem (opleider Dr.H.L.F.Brom).

In het jaar dat hij zelf voor de eerste keer vader werd startte hij als CHIVO kinderchirurgie in 

het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam (KCA, opleider Prof.Dr. H.A.Heij) van 2003 tot 

2005, waarvan een periode in het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis in Utrecht (opleider Prof.

Dr.N.M.A. Bax), waarna hij als staflid in het KCA werd opgenomen. Vanuit deze positie 

volgden er werkbezoeken voor verdere verdieping van de minimaal invasieve chirurgie in 

de Medische Universiteit van Hannover, Duitsland (Prof. dr. B.Ure); het Lenval Hospital in 

Nice, Frankrijk (Dr.J.Valla en Dr. H.Steyaert), het Prince of Wales Hospital, New Territories in 

Hong Kong, China (Prof.Dr. C.K.Yeung), het Rocky Mountain Hospital Denver, USA (Dr. S.S 

Rothenberg) en het University Hospital of Alabama Birmingham, USA (Dr.K.E.Georgeson). 

Gewapend hiermee heeft hij in en met het KCA de minimaal invasieve chirurgie verder 

kunnen uitbouwen en legde hiermee de basis voor wat dit proefschrift is geworden.

Hij is gelukkig getrouwd met Nynke Scheel en hebben samen drie fantastische kinderen: 

Pepijn, Willemijn en Leonoor. 
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