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Thomas Theodoor Adriaan Peters werd op 23 mei 1983 geboren in Nijmegen. In 2002 
behaalde Thomas het VWO diploma aan het Stedelijk Lyceum in Zutphen. Na uitgeloot 
te zijn voor de studie geneeskunde werd in het eerste jaar van zijn studententijd de 
studie rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na 1 jaar 
rechtsgeleerdheid is hij ingeloot voor de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. In het begin van de junior co-schappen in het Universitair Medisch Centrum 
Groningen werd de interesse in de KNO gewekt en is gestart met een onderzoek 
onder leiding van dr. G.B. Halmos. In het laatste jaar van zijn studie is Thomas naar 
Amsterdam verhuisd om daar zijn wetenschappelijke stage te voltooien, waarna hij 
op 7 juli 2011 het arts-examen behaalde. Na het behalen hiervan werd het gestarte 
onderzoek onder dr. G.B. Halmos uitgebouwd tot een promotieonderzoek binnen de 
afdeling KNO-heelkunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op 1 juli 2013 
is Thomas gestart met de opleiding tot KNO-arts binnen deze afdeling onder leiding van 
prof. dr. B.F.A.M van der Laan.

Thomas is in 2013 getrouwd met Ianthe Peters-Hartog, en woont samen met haar in 

Groningen.


