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Pieterr Tanis werd op 29 september 1975 in Dirksland geboren. Hij bracht zijn jeugd 
doorr in Ouddorp, Zuid-Holland. In 1987 ging hij naar de middelbare school, Jacob 
vann Liesveldt, in Hellevoetsluis en behaalde zijn VWO diploma in 1992. Gedurende 
dee laatste tweeënhalf jaar van deze periode volgde hij de vooropleiding piano aan 
hett Rotterdams Conservatorium. In 1992 startte hij met de Geneeskunde studie aan 
dee Erasmus Universiteit Rotterdam. De doctoraalfase werd in 1996 afgerond met een 
onderzoeksprojectt op de afdeling Plastische Chirurgie van het Dijkzigt ziekenhuis 
onderr leiding van prof.dr. S.E.R. Hovius. Na het behalen van het artsexamen in 1998 
werktee hij gedurende een jaar als assistent chirurgie in het IJsselland ziekenhuis in 
Capellee aan de IJssel. Vanaf september 1999 zette hij zijn loopbaan voort als arts-
onderzoekerr op de afdeling Chirurgie van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
inn Amsterdam onder leiding van prof.dr. B.B.R. Kroon. Dit heeft geresulteerd in 
dezee dissertatie. In januari 2002 is hij begonnen aan de opleiding tot chirurg in de 
regioo Amsterdam-A.M.C, met als opleiders prof.dr. DJ. Gouma en dr. E.Th. Steller. 


