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Carline Elisabeth Aleida Tacke werd op 1 augustus 1984 geboren te Arnhem. Ze groeide op 
in Tilburg als oudste van vier kinderen. In de zomer van 2002 haalde ze haar gymnasium 
diploma aan het Theresialyceum te Tilburg. Hierna verhuisde ze naar Utrecht waar ze startte 
met de opleiding geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. In 2006 liep ze haar co-
schap gynaecologie en verloskunde in het Amana Hospital in Dar es Salaam, Tanzania. Naast 
haar studie werkte ze in 2007 en 2008 mee aan een multicenter trial van het Julius Centrum 
naar de effectiviteit en veiligheid van een combinatie vaccin tegen influenza en pneumo-
kokken. In het laatste jaar van haar studie liep ze een oudste co-schap kindergeneeskunde 
en een keuze co-schap perinatologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daarnaast deed 
ze een wetenschappelijke stage op de afdeling kinderinfectiologie en kinder IC over de 
detectie van respiratoire virussen met PCR. Deze stage werd verlengd met 3 maanden 
extra-curriculair. Tijdens het laatste deel van haar studie werkte ze ook mee aan drie andere 
projecten van verschillende onderzoeksgroepen binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
en Nederlands Vaccin Instituut (NVI). 
Na het afronden van haar studie geneeskunde in 2009, maakte Carline de overstap naar het 
Emma Kinderziekenhuis. Ze startte als arts-onderzoeker op de afdeling kinderhematologie, 
immunologie en infectieziekten onder leiding van prof. dr. T.W. Kuijpers. Ruim vier jaar 
werkte ze aan haar promotieonderzoek naar de etiologie, behandeling en lange termijn 
follow-up van de ziekte van Kawasaki, resulterend in dit proefschrift. In 2013 woonde ze 6 
maanden in Singapore waar ze op het Genome Institute Singapore (GIS) onder leiding van 
prof. Martin Lloyd Hibberd aan een deelproject werkte. Dit werd mede mogelijk gemaakt 
door een persoonlijke beurs van het KNAW Ter Meulen Fonds. 
Sinds januari 2014 werkt Carline met veel plezier als ANIOS kindergeneeskunde in het 
Flevoziekenhuis in Almere. Ze woont samen met Stijn in Amsterdam. 


