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CURRICULUM VITAE 
 
Filip Cools werd geboren op 1 juni 1965 te Gent, als tweede zoon uit een gezin van vier. In 
1983 studeerde hij af aan het Don Bosco College Zwijnaarde en begon hij aan de studies 
Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Op 30 juni 1990 haalde hij met 
grootste onderscheiding het diploma van “Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde”. 
 
In juli 1990 begon hij aan de opleiding Kindergeneeskunde in het Universitair Ziekenhuis 
Gasthuisberg van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn enthousiasme voor de 
Neonatologie begon tijdens zijn stage in het AZ St Jan te Brugge bij dr.Dominique Lecoutere 
en dr. Paul Van Laer. Later werd zijn blik op de problematiek van de pasgeborene verruimd 
door een stage in het Tygerberg Hospital in Kaapstad (Zuid-Afrika). 
 
Na zijn erkenning als kinderarts te hebben bekomen in 1995, en een kleine zijstap richting 
Kinderneurologie te hebben genomen, koos hij in 1996 resoluut voor een opleiding 
Neonatologie aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam 
onder leiding van prof. dr. Joke Kok. 
In Amsterdam kwam hij dank zij prof. dr. Martin Offringa voor het eerst in contact met de 
klinische epidemiologie, de meta-analyses en de Cochrane Collaboration. De Cochrane 
microbe kreeg hem te pakken en vanaf 1997 maakte hij dan ook deel uit van de Cochrane 
Neonatal Collaborative Review Group. Hij was de eerste Belgische auteur van een Cochrane 
systematische review. 
 
In 1998 trad hij in dienst als neonatoloog op de afdeling Neonataal Intensieve Zorgen van het 
Universitair Ziekenhuis Brussel, waar hij sedertdien samenwerkt met prof. dr. Adel Bougatef. 
 
In 2001 werd hij door prof. dr. Frank Buntinx en prof. dr. Bert Aertgeerts aangetrokken bij de 
oprichting van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM), Belgian 
Branch of the Dutch Cochrane Centre. Sedertdien functioneert hij er als staflid voor het 
geven van EBM-cursussen en begeleidt hij personen in België die een (Cochrane) 
systematische review willen maken. In oktober 2008 werd hij directeur van het CEBAM. 
 
Hij deed klinisch wetenschappelijk onderzoek in het AMC in Amsterdam omtrent transiënte 
hypothyroxinemie bij prematuren, en in het UZ Brussel omtrent de pharmakokinetiek van 
cisapride bij prematuren en de botmineralisatie bij prematuren. Verder was hij nauw 
betrokken bij het onderzoek rond “Beslissingen rond het levenseinde bij -1 jarigen” door de 
onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Gent. 
Zijn belangrijkste wetenschappelijke interesse situeert zich echter op het vlak van de 
klinische epidemiologie, de meta-analyses en de Cochrane Collaboration. Hij geraakte 
daardoor sterker betrokken bij verscheidene werkgroepen van deze internationale beweging. 
Van daaruit groeide uiteindelijk het project om een individuele patiënten data meta-analyse 
uit te voeren omtrent de voor- en nadelen van hoog-frequente beademing bij prematuren. Hij 
is dan ook hoofdonderzoeker en coördinator van het internationale PreVILIG project. 
 
Hij is eerste auteur van twee Cochrane systematische reviews, en is eerste of co-auteur van 
een twintigtal publicaties in internationale tijdschriften. 
 
Hij is verder bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Neonatologie sedert 2003 en 
oefent daar sedert 2007 de functie van secretaris uit. Hij is ook lid van de werkgroep 
Neonatologie van de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
 
Hij is sinds 1993 gehuwd met Ineke Van Vaerenbergh, en heeft drie flinke zonen, Jakob, 
Tom en Wannes, en een vertederende dochter, Janne. 

 




