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Greetje Jantina Tack werd geboren op 9 
oktober 1979 te Leeuwarden. Ze volgde haar 
Voorbeidend Wetenschappelijk Onderwijs 
(VWO) aan C.S.G. Comenius te Leeuwarden. 
In 1997 startte ze de opleiding Verpleegkunde 
aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 
waarna ze na haar propedeuse behaald 
te hebben, in 1998 kon instromen in de 
opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool 
van Amsterdam. In 2001 rondde ze deze 
opleiding met succes af, waarna ze startte 
met de opleiding Geneeskunde aan de 
Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam. 
Ten tijde van de opleiding heeft ze een 
paar jaar als peer-groepbegeleider van 
het klinischlijn onderwijs gewerkt. Na 
een wetenschappelijke stage in Luwingu, 
Zambia, en een afrondend co-schap in 
Paramaribo, Suriname is ze in februari 2008 
cum laude voor haar artsexamen geslaagd. 
Na de opleiding Geneeskunde startte Greetje 
in mei 2008 met een promotieonderzoek 
naar (Refractaire) coeliakie op de afdeling 
maag-darm-leverziekten van het VU medisch 
centrum onder leiding van Prof. dr. C.J.J. 
Mulder, dr. M.W.J. Schreurs en dr. B.M.E. von 
Blomberg - van der Flier. Na 2 jaar onderzoek 
doen, begon ze in mei 2010 aan haar 
vooropleiding Interne Geneeskunde in het 
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam 
(opleider: dr. C.E.H. Siegert). Sinds mei 
2012 is Greetje werkzaam in het Kennemer 
Gasthuis te Haarlem (opleider: dr. R.W.M. 
van der Hulst) alwaar ze haar opleiding tot 
maag-darm-lever arts voortzet. 
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