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Curriculum Vitae
Wobbe Bouma wordt geboren op 16 mei 1984 te Drachten. Zijn
jeugd brengt hij door in Surhuisterveen en in 2002 slaagt hij
cum laude voor zijn eindexamen Gymnasium aan het
Drachtster Lyceum. Hierdoor kan hij in 2002 direct beginnen
met de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Zijn interesse voor cardiothoracale chirurgie wordt al in de
beginjaren van zijn studie gewekt. In 2006 vertrekt hij daarom
naar de University of Pennsylvania in Philadelphia (VS) om in
het onderzoekslaboratorium van de Gorman brothers te
werken aan een project voor zijn wetenschappelijke stage. Eind
2006 behaalt hij vervolgens zijn doctoraalbul geneeskunde (cum laude). Daarna volgen 2
jaren van co‐schappen in achtereenvolgens Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten, Medisch
Centrum Leeuwarden en het Martini Ziekenhuis Groningen. Tijdens zijn co‐schappen start
hij met onderzoek naar de resultaten van mitralisklepchirurgie in het Universitair Medisch
Centrum Groningen. De eerste resultaten zijn veelbelovend en via de Junior Scientific
Masterclass lukt het hem in aanmerking te komen voor een promotietraject (MD‐PhD
traject). In 2008 start hij met zijn keuze co‐schap thoraxchirurgie en op 16 oktober 2008
behaalt hij zijn artsenbul (cum laude). Daarna kiest hij nadrukkelijk voor de combinatie
kliniek en onderzoek en is hij afwisselend werkzaam als arts‐assistent thoraxchirurgie en
promovendus.
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in
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onderzoekslaboratorium van de Gorman brothers om een gezamenlijk project voor zijn
promotie af te ronden. Het lukt hem om een vruchtbaar samenwerkingsverband op te zetten
tussen de afdeling cardiothoracale chirurgie van het UMCG en het Gorman Cardiovascular
Research Lab van de University of Pennsylvania. In september 2011 start hij met de
opleiding tot cardiothoracaal chirurg. De vooropleiding algemene chirurgie doorloopt hij in
het Martini Ziekenhuis Groningen. Na zijn promotie in 2016, zal hij zich naast zijn opleiding
tot cardiothoracaal chirurg bezig gaan houden met het verder opzetten en uitbreiden van de
onderzoekslijn mitralisklepchirurgie.
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