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Curriculumm vitae 

Jobb Eekhof is geboren in Wijk aan Zee op 28 juli 1956. In Leiden ging hij naar het 
Stedelijkk Gymnasium van 1968 tot 1974. Van 1974 tot 1975 studeerde hij Geneeskun-
dee aan het RUCA in Antwerpen. Nadat hij was ingeloot in Leiden studeerde hij van 
19755 tot zijn artsexamen in 1982 Geneeskunde in Leiden. 

Naa een assistentschap in het Sint Joannes de Deo ziekenhuis eind 1982 (onder RMCM 
Jansenn en D van den Wijngaard) en een assistentschap op de afdeling neurochirurgie in 
hett AZL (onder professor Luyendijk) in de eerste helft van 1983 volgde hij de opleiding 
tott neuroloog in het AMC onder professor van Crevel van augustus 1983 tot augustus 
1987.. Door een patiënt met een onbegrepen aandoening van de hersenzenuwen, die 
werdd onderzocht door Ongerboer de Visser, toen werkzaam als klinisch neurofysioloog 
inn het Sint Lucas ziekenhuis in Amsterdam, raakte hij geïnteresseerd in oogknipreflexen. 

Naa zijn opleiding werkte hij twee jaar in het Sint Lucas ziekenhuis in Amsterdam. Van 
19900 tot 1991 werd hij opgeleid tot klinisch neurofysioloog op de afdeling Klinische 
neurofysiologiee in het AM C door professor Ongerboer de Visser. Op deze afdeling 
werktee hij ook nog in 1992 en 1993. 

Daarnaa nam hij waar in verschillende ziekenhuizen, onder andere in Dirksland, Emmel-
oord,, Nieuwegein en Goes. Sinds 1 januari 1995 werkt hij als neuroloog in het Diaco-
nessenhuiss in Leiden. 
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