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Curriculumm vitae 

Wilbertt Spaans (Den Haag, 4 januari 1962) behaalde in 1980 zijn VWO diploma aan het 

Christelijkk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In datzelfde jaar ging hij geneeskunde 

studerenn aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn artsdiploma in augustus 1987 werkte hij tot 

januarii  1988 als artsonderzoeker aan de Erasmus universiteit van Rotterdam. Vervolgens 

begonn hij met de tropenopleiding waarvoor verschillende arts-assistentschappen werden 

gevolgdd tussen januari 1988 en januari 1990: Orthopaedie, Southport, United Kingdom; 

Poort-arts,Poort-arts, Ziekenhuis Rijnoord, Alphen a/d Rijn; Chirurgie, Reinier de Graaf Gasthuis, 

Delft;; Verloskunde/Gynaecologie, Eudokia Ziekenhuis, Rotterdam en Princess Marina 

Hospital,, Botswana. Tussen februari 1990 en juli 1990 was hij als artsonderzoeker verbonden 

aann het National Women's Hospital, Auckland University, New Zealand. In het najaar van 

19900 volgde hij de tropencursus aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. 

Tussenn april 1991 en juni 1994 werkte hij als tropenarts (Medical Superintendent, acting 

Districtt Medical Officer) in het Mnene Hosptial, Mberengwa District, in Zimbabwe. Na 

terugkeerr uit de tropen volgde hij van oktober 1994 tot oktober 2000 de opleiding tot 

gynaecoloogg in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam, Dr. M.F. Schutte), het 

Academischh Medisch Centrum (Amsterdam, Prof. Dr. O.P. Bleker) en het Flevoziekenhuis 

(Almere,, B. van Aken). Tijdens zijn opleiding werden de studies uit Zimbabwe gepubliceerd 

enn werd begonnen met de Nederlandse studies met betrekking tot een sectio caesarea in de 

voorgeschiedenis.. Na zijn registratie als gynaecoloog werkte hij enkele maanden als chef de 

cliniquee in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Op 1 februari 2001 trad hij toe tot de 

maatschapp gynaecologie in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. In zijn huidige werkkring 

heeftt hij als aandachtsgebied de uro-gynaecologie en de minimaal invasieve chirurgie. 

Wilbertt is getrouwd met Carla van Wiechen en samen hebben zij twee zonen Theun en Gijs. 
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