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Curriculum vitae

clara (Claire) Loots werd geboren op 19 november 1983 in ’s-Hertogenbosch. Zij groeide 

op in Vught, Costa Rica en St. Michielsgestel met haar twee jongere zusjes en twee oudere 

broers. In 2001 behaalde zij haar gymnasiumdiploma aan het Beekvliet Gymnasium te 

St. Michielsgestel waarna zij een jaar in Bloomington, Indiana, in de Verenigde Staten 

studeerde en hockeyde. In 2002 startte zij haar studie geneeskunde aan de Universiteit 

van Amsterdam, was actief in het studentenleven en zeilde graag. Tijdens haar studie 

deed zij onderzoek bij de afdeling vasculaire geneeskunde (AMC) en de afdeling 

kindermaag-darm-leverziekten in het Emma Kinderziekenhuis, AMC. In 2006 werd haar de 

kans geboden door prof. Marc Benninga om een promotie traject te starten dat zowel in 

Adelaide, Australië als in Amsterdam zou plaatsvinden. Zij behaalde in 2007 het doctoraal 

geneeskunde om met de promotie te kunnen starten. Met veel plezier woonde zij anderhalf 

jaar in Adelaide, Australië alwaar zij werkte in het Women’s and Children’s Hospital, hét 

centrum ter wereld op het gebied van gastroesophageale reflux bij kinderen, onder leiding 

van Dr. Taher Omari. In het AMC vervolde zij haar onderzoek en is medeoprichter van de 

‘Spuugpoli’ (www.spuugpoli.nl). Na het afronden van haar proefschrift vervolgde zij haar 

coschappen. Claire woont samen met Michiel in Amsterdam. 
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