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cuRRIculuM VITAe

Wout Olav Anne Rohof werd op 16 juli 1983 geboren in het Brabantse Oss. In de zomer van 2001 

behaalde hij cum laude zijn gymnasiumdiploma aan het Lorentz Casimir Lyceum te Eindhoven. 

Hierna startte hij de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn 

studententijd was hij lid van het vrij dispuutsgezelschap H.E.R.A. en speelde fanatiek hockey bij 

Pinoké in het Amsterdamse bos. Voordat Wout aan zijn co-schappen begon studeerde hij een 

half jaar Spaans aan de Universidad Buenos Aires in Argentinië. Tijdens zijn co-schapppen kwam 

hij in aanraking met het vakgebied Maag-Darm- Leverziekten en raakte hij hierin geïnteresseerd. 

In de zomer van 2008 behaalde hij zijn artsexamen aan de Universiteit van Amsterdam, en begon 

als arts-onderzoeker aan een promotietraject onder leiding van Prof. dr. Guy Boeckxstaens en dr. 

David Hirsch in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Tijdens deze periode verrichtte 

hij klinisch en basaal onderzoek naar de twee best omschreven motiliteitsafwijkingen van de 

slokdarm: gastro-oesofageale refluxziekte en achalasie. Sinds oktober 2012 is hij begonnen aan zijn 

vooropleiding Interne Geneeskunde in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (opleider dr. 

Y.F.C. Smets). Hierna zal hij verder gaan met zijn opleiding tot Maag-Darm- Leverarts in het Onze 

Lieve Vrouwe Gasthuis (opleider dr. L.C. Baak) en Academisch Medisch Centrum (opleider Prof. dr. 

U.H.W. Beuers). Wout woont samen met Myrte Brands in de Pijp in Amsterdam. 


