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Curriculum vitae 

CURRICULUM VITAE 

Luc Strobbe werd op 7 november 1962 geboren te Oostende, België. Wonend te 
Bredene volgde bij de Latijn-Wetenschappelijke Humaniora aan het Onze-Lieve-
Vrouwe College te Oostende. In 1980 begon hij de Geneeskunde studie aan de 
Katholieke Universiteit (KU) Leuven Campus Kortrijk. Met de Grootste 
Onderscheiding studeerde hij in 1987 af als doctor in de Genees- Heel- en 
Verloskunde aan de KU te Leuven, België. In datzelfde jaar ving hij de specialisatie 
chirurgie aan (opleider: prof. dr. J.A. Gruwez). Achtereenvolgens bracht hij een jaar 
door in de Universitaire Ziekenhuizen (UZ) van de KU Leuven, twee jaar in het 
Sint-Jozef Ziekenhuis te Mechelen (opleider: dr. J. Brouwers), twee jaar in het 
Ziekenhuis Maria's Voorzienigheid te Kortrijk (opleider: dr. P. Hinnekens) en het 
afsluitend jaar in de UZ KU te Leuven (opleider: prof. dr. P.L.O. Broos). In 1993 
werd hij door de Erkenningscommissie (België) als chirurg ingeschreven. 
Van augustus 1993 tot mei 1995 werkte hij als chef de clinique in het Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen (opleider: dr. H.J.M. Joosten). In 1994 volgde 
inschrijving als chirurg bij de Specialisten Registratie Commissie. Van juni 1995 tot 
december 1996 was hij als stage-chirurg werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuis te Amsterdam. In die periode werd onder leiding van prof. dr. B.B.R. 
Kroon gestart met het onderzoek, leidend tot deze scriptie. 

Sinds 1997 is hij binnen de chirurgenmaatschap van het Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis te Nijmegen werkzaam als chirurgisch oncoloog. 
Sinds 1988 is hij getrouwd met Els Blomme; zij hebben twee kinderen, Jakobijn 
(°1994, Nijmegen) en Fleur (°1995, Amsterdam). 
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