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Curriculum Vitae Marco Bottelier werd geboren op 29 juni 1967 te Haarlem. In 1986 behaalde hij 
zijn VWO diploma aan het Hermann Wesselink College te Amstelveen. Na een jaar 
Algemene Letteren te hebben gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht startte 
hij met zijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was tijdens 
zijn studie onder andere docent medische psychologie, volgde bijvakken aan de fac-
ulteit wijsbegeerte en schreef een kleine scriptie over de geschiedenis van emoties, 
onder leiding van docent H. Pott en deed onderzoek aan het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen in Amsterdam en in Bangkok naar antigeen detectie bij tuberculose 
bij dr. A. Kok.
 Na de basisopleiding tot psychiater bij GGZ Centraal, opleider Prof. P. Van 
Harten, deed hij zijn opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater aan het UMC Utrecht 
bij prof. Herman van Engeland en werkte aansluitend als staflid. In 2006 werd hij 
kinder-, en jeugdpsychiater op de acute opnameafdeling van Triversum in Alkmaar. 
Vanaf 2009 was hij daar directeur voor de klinische zorg en sinds 2014 geneesheer-di-
recteur. Sinds 2008 is hij als onderzoeker betrokken bij het effects of Psychotropic 
Drugs on Developing brain (ePOD) project onder leiding van Prof. L. Reneman. De 
in dit proefschrift beschreven onderzoeksresultaten zijn hieruit afkomstig. Sinds 
2017 volgt hij de Topclass opleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
 Hij is getrouwd met theaterdirecteur Eva Midelhoff en is de trotse vader van 
twee gymnasiasten, Jonas en Julia. 

Marco Bottelier was born on 29 June 1967 in Haarlem. In 1986, he obtained his 
VWO diploma at the Hermann Wesselink College in Amstelveen. After completing a 
year of General Literature at the University of Utrecht, he studied Medicine at the 
University of Amsterdam. During his Master studies, he was a lecturer in Medical 
Psychology, and followed courses at the faculty of Philosophy. There he wrote a small 
thesis on the history of emotions under supervision of professor H. Pott. Also, he con-
ducted research at the Royal Tropical Institute and in Bangkok for antigen detection in 
tuberculosis under supervision of dr. A. Kok.
 After the basic training for psychiatrist at GGZ Centraal, Prof. P. Van Harten, 
he graduated as a child and youth psychiatrist at UMC Utrecht with Prof. Herman 
van England and subsequently worked as a staff member. In 2006 he became a child 
and youth psychiatrist at the acute acute ward for youth at Triversum, Alkmaar. From 
2009 he has been in charge of clinical care and since 2014, he is chief psychiatrist at 
Triversum. Since 2008, he has been involved as a researcher in the effects of Psychotro-
pic Drugs on Developing brain (ePOD) project led by Prof. L. Reneman. The research 
results described in this thesis are derived from this. Since 2017 he is applying the Top-
class degree at Erasmus University in Rotterdam.
 He is married to theater director Eva Midelhoff and is the proud father of two 
high school students, Jonas and Julia.
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Dankwoord 
Mijn eerste en grootste dank gaat uit naar de kinderen, de ouders van de kinderen 
en de volwassen patiënten die hebben deelgenomen aan de ePOD studie en aan de 
kinderen die aan de controlegroep van ePOD wilden meewerken. Zij waren vaak 
bereid om de hele provincie Noord-Holland door te reizen, uren door te brengen 
in het AMC of op het Roeterseiland, vragenlijsten in te vullen en te wachten op 
de volgende scan. Zonder jullie bereidheid om dit voor andere kinderen en vol-
wassenen met ADHD te doen, was dit project nooit geslaagd, alle dank en respect 
daarvoor! Met velen van jullie heb ik gelukkig nog contact en een groot aantal is 
ook weer bereid om aan ePOD 2.0 mee te werken, geweldig! 

Ik ben heel trots dat ik deel mocht uitmaken van het ePOD team in het AMC. 
Inmiddels is bijna de tweede lichting promovendi afgezwaaid van dit prachtige 
project uit de koker van professor Liesbeth Reneman, met in de beginfase input 
van onder andere professor Dick Swaab, professor Hilde Geurts, professor Wim 
van de Brink, dr Eric Ruhé en professor Frits Boer.

Ik ben zeer veel dank verschuldigd aan mijn promotor Liesbeth Reneman; lieve 
Liesbeth, jij bent niet alleen geniaal maar ook een geniaal leider; je bent wat Jim 
Collins in zijn boek ‘Good to great’ beschrijft, een echte ‘type 5 leider’; je bent 
bescheiden, stelt je dienstbaar op maar hebt glashelder voor ogen waar je naar toe 
wilt en bent ongelofelijk volhardend om dat doel te bereiken. Het is niet voor niets 
dat bedrijven in de VS die de stap naar ‘zeer succesvol’ hebben gemaakt, allen ge-
leid worden door dit type leiders. Natuurlijk had ik me kunnen realiseren toen jij 
een jaar of negen geleden, na een gezamenlijk ski-weekeinde aangaf dat je op zoek 
was naar een ingang in de kinderpsychiatrie en ik voor mezelf toegaf wetenschap-
pelijke ambities te hebben, dat onze gezamenlijke reis geen vlakke etappe in de 
Tour de France zou worden maar één met meerdere ‘cols van de buitencategorie’. 
De uitspraak van Albert Einstein dat ‘Imagination more important is than knowl-
edge’, die je aan je promovendi bij aanvang van het promotietraject meegaf, was 
in mijn ogen aanvankelijk een geruststellende uitspraak, ik dacht van mezelf te 
weten dat ik over voldoende voorstellingsvermogen beschikte, me niet realiserend 
hoeveel ‘imagination’ er nodig is om een promotietraject te volbrengen. Gelukkig 
bleef jij de verbeelding die nodig was om het grotere geheel voor ogen te houden 
voeden, ook na stagnerende inclusies of meerdere afwijzingen van een artikel dat 
aanvankelijk bijna door de American Journal of Psychiatry geaccepteerd was. Ik 
vond het een eer om deel uit te mogen maken van je ePOD team en hoop dat we 
in de toekomst ePOD 2.0 kunnen volbrengen, al wens ik ons ook weer eens een 
ski-weekeindje toe, want dat is er de afgelopen jaren bij ingeschoten. 
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Daarnaast dank ik mijn tweede promotor Ramon Lindauer; beste Ramon, kersverse 
professor in de Kinder en Jeugdpsychiatrie, ‘less is more’ is van toepassing op de 
keren dat wij elkaar gesproken hebben. Hoewel een paar keer per jaar gezien de 
lengte van mijn promotietraject bij elkaar opgeteld toch wel weer een aanzienlijk 
aantal is, zat de kracht hem in de structuur die jij op volkomen natuurlijke wijze 
aanbracht. De focus op de MPH-studie die je me voorhield is essentieel voor mij 
geweest!
 Zeer veel dank aan mijn co-promotor Michiel de Ruiter; beste Michiel, 
zonder jouw geduldige precisie was dit project mij niet gelukt. Het spijt me dat 
ik weer een bevestiging van het vooroordeel moest zijn dat medici in het alge-
meen veel te weinig statistisch onderlegd zijn maar dankzij jouw geduld en bereid-
heid om keer op keer de stappen toe te lichten in de ingewikkelde analyses van de 
MRI-data, leerde ik mijn staat van ‘bewust onbekwaam’ beter te verdragen en te 
begrijpen wat de ‘pittfalls’ in de analyses waren. Dank daarvoor!  
 Daarnaast dank ik de onderzoekers van het het ePOD team met wie ik de af-
gelopen jaren nauw heb samengewerkt; Anouk Schrantee, Hyke Tamminga, Chei-
ma Bouziane, Anne Klomp en Marieke Schouw. 
 Anouk, de fonkeling van een ‘bright young scientist’ is soms verblindend en 
vaak moest ik mezelf voorhouden dat het op mijn leeftijd echt geen schande was 
dat ik jouw snelheid van denken niet kan bijbenen. Ik ben je zeer dankbaar voor de 
enorme energie die jij in het ePOD project hebt gestopt en onze intensieve en lang-
durige samenwerking, van de gezamenlijke inclusies en wervingsbijeenkomsten in 
de SSRI-studie, het vele scanwerk dat jij vaak in de weekenden verrichte, tot jouw 
krachtige denkwerk bij het analyseren en interpreteren van de data. Ik ben zeer 
onder de indruk van jouw steile leercurve!
 Lieve Hyke, 75 kinderen hebben we samen voor intake gezien waarvan er 
uiteindelijk 50 aan de studie deelnamen. Dat betekende 75 dagdelen kriskras door 
Noord-Holland en evenzovele DISC’s, SCARED’s CDI’s en NPO’s. Terugkerend 
onderwerp in de gesprekken in de auto op weg naar Hoofddorp of Den helder was, 
met hoe weinig gestandaardiseerde middelen/ vragenlijsten we in de kinderpsy-
chiatrie diagnostiek verrichten. Des te opvallender hoe vaak we hetzelfde hadden 
gezien in de nabespreking van de gedragsobservaties in de verrichtte onderzoek-
en. Jouw wetenschappelijke integriteit en mijn pragmatische insteek hielden el-
kaar goed in evenwicht. Dank ook voor je heldere inbreng bij het schrijven van de 
artikelen. Ik hoop dat we elkaar in de kliniek als collega’s zullen tegenkomen.
 Cheima, nadat we in de SSRI-studie geen volwassenen wisten te includer-
en leek me de kans dat we 50 stimulantia-naïeve volwassen mannen met ADHD 
zouden weten te vinden nihil. De voortvarendheid waarmee je deze taak op je nam 
en de vanzelfsprekendheid die je uitstraalde hebben er ongetwijfeld aan bijgedra-
gen dat het je niet alleen lukte deze 50 deelnemers te vinden maar ze grotendeels 
ook nog binnen de studie hebt weten te houden. 

Anne en Marieke, jullie promoties lijken alweer zo lang geleden. Dank voor het 
scanwerk maar vooral voor de basis die jullie hebben gelegd voor de klinische 
ePOD studies!
 Lena Vaclavu en Michelle Solleveld, met jullie dank ik alle studenten die 
zich voor data verzameling en invoering hebben ingezet. Lena dank ook dat jij 
als native speaker nog eens kritisch naar mijn beperkte beheersing van het Engels 
hebt willen kijken. Ik had je eerder moeten vragen! Michelle, dankzij jou kun-
nen we de kinderen blijven volgen, ook twee jaar na de eerste metingen, eigenlijk 
wordt het nu pas echt interessant.
 Daarnaast speciale dank aan Bart Ferguson, MRI-data van hyperactieve kin-
deren, die konden we alleen betrouwbaar analyseren nadat jij had uitgezocht wat 
de beste bewegingscorrectie was.
 Verder bijzondere dank aan dr. Eric Ruhe, niet alleen betrokken in de ont-
werpfase van het ePOD project maar ook nauw betrokken bij de uitvoering van de 
SSRI-studie. Beste Eric, jouw inzet voor het SSRI-project had een beter lot verdi-
end, helaas haalden we ondanks alle actieve werving (met taart!) in jouw huisartsen 
netwerk de inclusie niet, maar dank voor je immer positieve support en je snelle en 
kritische commentaar bij het schrijven.

Graag wil ik de leden van de promotiecommissie danken voor de beoordeling van 
mijn proefschrift. Hilde, dank voor kritisch meedenken in verschillende fasen van 
het onderzoek. Guido, dank dat we jouw fMRI taak paradigma mochten gebruik-
en. Prof. dr. Jan Buitelaar, dank voor het kritisch lezen. Prof. dr. Frits Boer, beste 
Frits, heel fijn dat jij als ‘promotor van het eerste uur’ wilt opponeren! Prof. dr. 
Arne Popma, prof. dr. Pieter Hoekstra, prof. dr. Jan Booij, en prof. dr. Wiers, ik 
zie uit naar de geregelde gedachtewisseling met jullie. 

Voor de inclusie van de kinderen en volwassenen wil ik graag de instellingen be-
danken die aan ePOD hebben willen meewerken. Met name PsyQ, Virenze en het 
AMC voor de volwassen patiënten, De Bascule, Uva Minds, GGZ Noord-Holland 
Noord, het ADHD-centrum in Hoorn en Kenter Jeugdzorg voor de kinderen. In 
het bijzonder wil ik Sandra Kooij van PsyQ bedanken, niet alleen voor de inclusies 
van volwassen patiënten maar ook voor de input bij het schrijven van een deel van 
de artikelen en Reinoud Stoffels voor zijn inzet en instroom van patiënten vanuit 
de Bascule.

Ook en vooral ‘mijn eigen’ organisatie Triversum ben ik zeer veel dank verschuld-
igd. Het is best bijzonder om in een ‘perifere instelling’ te werken waar onderzo-
eksprojecten met het AMC, de VU, de Radboud Universiteit en de Universiteit 
Groningen plaatsvinden en waar het mogelijk was om zoveel kinderen voor ePOD 
te werven. Of, zoals wijlen professor Herman van Engeland mij bij mijn vertrek uit 
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het UMC Utrecht liet weten, dat het ‘not done’ was om naar de periferie te gaan 
tenzij je naar Triversum ging. Dank aan de medewerkers van de poliklinieken voor 
het aanbrengen van mogelijke deelnemers, aan bestuursvoorzitter Guy Berden; 
Guy, dank dat je binnen Triversum een onderzoek klimaat wist te creëren waarin 
een project als ePOD mogelijk was, aan Noor Tromp en de wetenschapscommissie 
voor jullie kritisch meedenken, aan Jan Lont voor je, letterlijke, hulp achter de 
schermen bij de werving en aan Roy de Vos en Femke Frech; jullie hebben ervoor 
gezorgd dat de polikliniek Den Helder de hofleverancier van ePOD werd. 

Ik ben de Stichting Suffugium en wijlen de heer Jan Apers zeer erkentelijk voor de 
financiële ondersteuning van mijn promotietraject. 

Het voordeel van een langlopend promotietraject is dat het volledig geïntegreerd 
raakt in het gezinsleven (..). Lieve Jonas en Julia, al verrichte ik aanvankelijk veel 
werk in de uren waarin jullie al sliepen en later in de uren waarin jullie nog sliepen, 
het gezamenlijk studeren dat wij deden heeft mij altijd veel plezier gedaan en zal 
jullie hopelijk ook bijblijven, al realiseer ik mij wel dat opgroeien in een ‘moderne 
kantoortuin’, waarbij we in de ochtend afspraken wie die dag welke flexibele werk-
plek en vooral welke lekkere stoel mocht hebben, wel een beetje ‘awkward’ is. 
 Eef, liefje, toen je me 8 jaar geleden voorhield dat wanneer ik écht een uit-
daging zocht, een PhD veel meer was dan een marathon lopen, moest ik je daar 
gelijk in geven. Al heb ik me vaak afgevraagd waarom ik niet ‘gewoon’ een mara-
thon ben gaan lopen en jij ondertussen een master Bedrijfskunde en twee direc-
teurschappen verder bent, ben ik heel blij dat we elkaar stimuleren en uitdagen en 
hoop ik dat we dat nog lang kunnen blijven doen!

Tot slot dank ik mijn paranimfen Vladan Ilic en David Middelhoff. Het is heel 
steunend om straks niet als enige vijftiger voor de promotiecommissie te hoeven 
staan!




