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CURRICULUM VITAE 
 
Jan Bosteels werd op 2 april 1962 geboren in Dendermonde, België waar 
hij in 1980 zijn diploma middelbaar onderwijs aan het Heilige 
Maagdcollege behaalde in de afdeling Latijn-Wiskunde. Op 30 juni 1987 
behaalde hij zijn artsendiploma met de grootste onderscheiding aan de 
Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Van 1987 tot 1992 genoot hij 
opleiding tot specialist in de verloskunde-gynecologie aan de 
Universitaire Ziekenhuizen van de KU Leuven onder supervisie van Prof. 
Dr. Frans André Van Assche. Vanaf juli 1992 is hij verbonden als staflid 
van de dienst verloskunde-gynecologie van het Imeldaziekenhuis te 
Bonheiden met bijzondere interesse in de reproductieve geneeskunde en 
de endoscopische heelkunde. In 1994 startte hij samen met Dr. Jan 
Moerman het Zorgprogramma reproductieve geneeskunde A op. Van 
1995 tot 2009 was hij lid van de Commissie Medische Ethiek van het 
Imeldaziekenhuis waarvan zetelend voorzitter van 2003 tot 2009. Hij is 
vanaf 2007 verbonden als tutor aan het ETCA, Endoscopic Training 
Centre Antwerp, geleid door Prof. Dr. Bruno van Herendael. Vanaf 2001 
is hij actief binnen de Vlaamse vereniging voor Verloskunde en 
Gynaecologie (VVOG), eerst als bestuurslid werkgroep Reproductieve 
Geneeskunde en medeoprichter van de werkgroep endoscopie, vervolgens 
als lid van de raad van bestuur als secretaris (2007-2010), voorzitter van 
de werkgroep Algemene Gynaecologie (2010-2013) en ten slotte als 
voorzitter van de raad van bestuur vanaf maart 2013. Vanaf januari 2010 
is hij deeltijds stafmedewerker van CEBAM, the Belgian Branch of the 
Dutch Cochrane Centre, waar hij mee verantwoordelijk is voor het 
organiseren van opleiding in evidence-based medicine (EBM) en als ‘Ad 
hoc’ externe validator voor CEBAM bij het Federaal Kenniscentrum 
(KCE), het Belgische analoog van NICE. Hij is vanaf 2012 Associate-
Editor van Gynaecological Surgery, het ‘peer-reviewed’ vaktijdschrift van 
de European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE). Jan Bosteels 
is gehuwd met Chantal Mathieu. Zij zijn de trotse ouders van Jeff, die net 
als zijn beide ouders zijn weg wil vinden binnen de gezondheidszorg. 


