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cUrricULUm ViTAe

Carla Ann Wijbrandts werd geboren op 20 april 1976 te Amsterdam. In 1994 behaalde zij haar 

atheneum diploma aan het Haarlemmermeerlyceum te Hoofddorp en begon zij met de studie 

Geneeskunde aan de Rijks Universiteit Leiden (RUL). Zij heeft wetenschappelijke stage gelopen 

aan de afdeling interne geneeskunde (Dr. H. Pijl) van het LUMC in samenwerking met het 

Center for Human Drug research te Leiden (Dr. A. Cohen) waar zij haar afstudeeronderzoek 

volbracht om in 1999 haar doctoraal te behalen. Na het doorlopen van de co-schappen werd in 

2001 het artsexamen behaald. Vervolgens is zij een jaar werkzaam geweest als assistent interne 

geneeskunde in het Rode Kruis Ziekenhuis (Dr. H. van Houten en Dr. R. M. Valentijn) te Den 

Haag. In september 2002 begon zij met haar promotieonderzoek in het Academisch Medisch 

Centrum/Universiteit van Amsterdam (AMC/UvA) bij de afdeling Klinische Immunologie en 

Reumatologie (KIR) (promotor Prof. dr. P.P. Tak). Naast onderzoek verrichte zij ook poliklinisch 

werk en was zij sinds oktober 2004 verantwoordelijk voor de artroscopieën die verricht werden 

door de afdeling, waarbij zij artsen van zowel binnen het AMC als uit het buitenland heeft 

opgeleid tot het verrichten van deze poliklinische ingreep. Vanaf 1 oktober 2007 volgt zij de 

opleiding tot internist en reumatoloog bij het Academisch Medisch Centrum/ Universiteit 

van Amsterdam (opleiders Prof. dr. P. Speelman en Prof. dr. P. P. Tak). Het eerste deel van de 

opleiding is zij werkzaam in Tergooiziekenhuizen locaties Blaricum en Hilversum (opleiders: Dr. 

H. P. Muller en Dr. S. Lobatto). Naar verwachting zal zij 1 januari 2014 haar opleiding tot internist 

en reumatoloog afronden.




