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Tjitte Verbeek werd op 23 mei 1988 geboren in het Friese dorpje Warns. Na 
enkele jaren verhuisde hij naar Wommels, waar hij opgroeide met zijn 
ouders en zijn twee zusjes. In hetzelfde dorp ging hij naar de openbare 
basisschool De Opslach. Hij behaalde in 2006 zijn gymnasiumdiploma aan 
de RSG Magister Alvinus te Sneek, waarna hij in hetzelfde jaar startte met de 
studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
In de hierop volgende jaren participeerde hij in diverse extracurriculaire 
activiteiten, onder meer als voorzitter van de jaarvertegenwoordiging en als 
lid van de onderwijs & onderzoeksraad. Ook was hij betrokken bij de 
oprichting van het studententraject tot het behalen van een basiskwalificatie 
onderwijs, waarna hij dit traject zelf doorliep. Vanaf het tweede jaar tot aan 
het einde van zijn studie werkte hij in de praktijk van huisarts J.W.A. van 
Willigen. Daarnaast voerde Tjitte in het derde jaar zijn JSM-proefproject uit 
bij dr. H. Burger op de afdeling Epidemiologie, wat als startpunt voor een 
langdurige samenwerking zou dienen. 
 
Na het met ‘honours’ behalen van zijn bachelordiploma rondde Tjitte met 
goed gevolg zijn stage wetenschap af en startte hij in 2010 met zijn MD/PhD-
traject, in combinatie met de opleiding tot Epidemioloog. Hij doorliep zijn 
coschappen in het Martini ziekenhuis te Groningen en het Medisch Centrum 
Leeuwarden, met als een van de hoogtepunten een driemaandelijks verblijf 
in Nicaragua samen met Joep Vendrik. Vervolgens liep Tjitte zijn semi-
artsstages op de afdeling obstetrie & gynaecologie van het Nij Smellinghe 
ziekenhuis te Drachten en de afdelingen kindergeneeskunde & neonatologie 
van het Children’s Hospital of Philadelphia, Pennsylvania, VS. 
 
Sinds zijn terugkomst uit de VS werkt Tjitte als arts-assistent op de 
spoedeisende hulp van het Scheper ziekenhuis te Emmen. Hoewel Tjitte 
onverminderd is geïnteresseerd in de gynaecologie & obstetrie heeft de 
huisartsgeneeskunde zijn hart gestolen. Hij hoop dan ook in 2016 te starten 
met zijn opleiding tot huisarts en deze opleiding te combineren met een post-
doc positie gericht op innovatie in de eerstelijns gezondheidszorg. 
 
Tjitte woont samen met Lianne van Buuren in Groningen. 


