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Belangrijkste vaardigheden
Keel- Neus- Oorheelkunde
speekselklierchirurgie
vestibulologie

Samenvatting
Peter Paul van Benthem is an Ear, Nose and Throat (ENT) surgeon,
full professor and chair of the ENT department of the Leiden
University Medical Center. Furthermore, he is president of the Dutch
Association of Medical Specialists (FMS). His fields of interest are
salivary gland surgery, ear surgery and care for dizzy patients.
Furthermore, he is interested in Evidence-Based Medicine (EBM).
He is active in research in the biomedical, clinical and public health
domains.
Peter Paul van Benthem is KNO-arts, hoogleraar en hoofd van
de afdeling KNO van het Leids Universitair Medisch Centrum.
Daarnaast is hij voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten
(FMS). Zijn interessegebieden zijn chirurgie van de speekselklieren
en oorchirurgie, naast diagnostiek en behandeling van de
duizelige patiënt, met name patiënten die lijden aan de ziekte van
Menière. Hij verdiept zich in Evidence-Based Medicine (EBM).
Wetenschappelijk houdt hij zich bezig met biomedisch , klinisch en
gezondheidszorgonderzoek, met een focus op de ziekte van Meniere
en EBM. Hij is lid van verschillende ZonMw commissies, waaronder
de koepelcommissie 'Kwaliteit van Zorg', de programmacommissie
'Translationeel onderzoek'. Daarnaast is hij bestuurlijk actief geweest
in het ziekenhuis als voorzitter van de medisch staf, maar ook
in de vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en heelkunde
van het Hoofd-Halsgebied (KNO-vereniging). Zijn bestuurlijke
aandachtsgebied was strategie. Onder zijn leiding werd het
Strategisch plan van de KNO-vereniging ontwikkeld en later ook de
Nationale KNO-wetenschapsagenda, waarvoor hij de erepenning
van de KNO-vereniging ontving. Van 2003 tot 2010 was hij lid van
de partijcommissie volksgezondheid van de VVD, de laatste drie jaar
zat hij in het dagelijks bestuur.
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Federatie Medisch Specialisten
6 jaar

Voorzitter Federatie Medisch Specialisten
januari 2020 - Present (2 jaar 6 maanden)

Bestuurslid met portefeuille Wetenschap en Innovatie
juli 2016 - december 2019 (3 jaar 6 maanden)

Leiden University Medical Center
Professor in ENT surgery
september 2015 - Present (6 jaar 10 maanden)
As the chair of the ENT-department of the LUMC, I am responsible for tertiary
care, training of residents, education of students as well as research.

Opleiding
opleiding tot KNO-arts te Utrecht
KNO-arts · (1987 - 1992)

Promotie
Dr., Geneeskunde · (1992)

Erasmus Universtiteit Rotterdam, Yale University, Cambridge
University, Université de Grenoble
arts, geneeskunde

Page 2 of 2

