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De lange, bijna altijd leuke en zeker altijd leerzame weg tot voltooiing van dit proefschrift is 
afgelegd. Velen verdienen dank voor hun bijdrage en hun rol anderszins in de afgelopen jaren.

Promotor, prof.	 dr.	M.A	Benninga, chef, beste Marc, werken met jou is een zegen. Jouw 
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afdeling kenmerkt. Je vermogen altijd plezier te maken, ook als het tegenzit, is legendarisch. 
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maakten dat het een klein beetje langer heeft geduurd, maar ook dat het leuk is gebleven. Ik 
hoop nog lang met je te mogen samenwerken. En nee, ik zal niet stoppen aan je stoelpoten 
te zagen.

Promotor, prof.	dr.	P.L.M.	Jansen, beste Peter, dit project begon heel lang geleden op jouw 
kamer met jouw idee ‘iets met MR-spectroscopie te gaan doen’. Iedere keer als ik in de 
afgelopen jaren bij je langskwam, leverde dat nuttige ideeën en nieuwe inzichten op. Ik 
bewonder je scherpte, kennis en enthousiasme die onverminderd aanwezig blijven, ook nu 
dat wettelijk niet meer per se hoeft.

Leden van de promotiecommissie, prof.	dr.	U.h.W.	Beuers,	dr.	e.	de	Groot,	prof.	dr.	h.S.A.	
heymans,	prof.	dr.	J.S.	Laméris,	prof.	dr.	J.C.	Seidell	en prof.	dr.	h.J.	Verkade, hartelijk dank 
voor het kritisch beoordelen van dit proefschrift en de bereidheid om zitting te nemen in de 
promotiecommissie.

Zonder de mensen van behandelcentrum Heideheuvel Merem in Hilversum zouden de 
studies uit dit proefschrift niet mogelijk zijn geweest. Velen hebben bijgedragen aan de 
inclusie van kinderen en dataverzameling. Dank hiervoor aan de artsen,	 het	 secretariaat	
en	 het	 laboratorium	van	heideheuvel. In het bijzonder dank aan dr.	O.h.	 van	der	Baan-
Slootweg en Christine	tamminga. Beste Olga, het was niet altijd eenvoudig de studies van 
afstand op te zetten en te coördineren, maar jij was daarin altijd een onmisbare schakel. 
Beste Christine, jij had als geen ander overzicht over de verzamelde data. Gegevens die zoek 
waren wist jij altijd vliegensvlug op te duikelen. Je co-auteurschappen van hoofdstuk 5 en 6 
waren daarom een vanzelfsprekendheid.

Dank aan alle kinderen en hun ouders die geparticipeerd hebben in de studies en daarvoor 
bereid waren meerdere keren naar het AMC te komen. Velen heb ik een beetje leren kennen 
en ik heb bewondering gekregen voor de manier waarop ze de lastige strijd aangaan tegen 
obesitas en niet in de minste plaats tegen de vooroordelen over obesitas.

De afdeling Radiologie in het AMC onder leiding van prof	 dr.	 J.	 Stoker. Beste Jaap, dank 
voor de goede samenwerking, die met de CAP-studie en nieuwe projecten ongetwijfeld 
blijft doorlopen. Jochem	 van	Werven,	 Anneloes	 Bohte	 en	 Jurgen	 runge, met ieder van 
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jullie was het op zijn/haar eigen wijze heel leuk om samen te werken. Aart	 Nederveen, 
jouw betrokkenheid en kritische visie op de manuscripten zijn van grote waarde geweest 
gedurende het hele project. raschel en Sandra, dankzij jullie bereidheid MR-metingen ook 
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samen een groep te zijn, waarschijnlijk juist omdat we zo verschillend zijn. tim, de afgelopen 
maanden ‘partners in crime’ in het VUMC waren kostelijk. Michiel,	thalia en herbert, dank 
voor jullie onmisbare injectie van jong elan die de afdeling scherp en levendig houdt. Idem 
dito voor alle onderzoekers	van	de	motiliteitsgroep. Faiza,	hilda,	heleen en Joan dank voor 
de hulp bij ..... van alles.
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wijze aan de verschillende projecten heeft meegewerkt: tammo	Pels	rijcken,	Joke	Korevaar,	
Maruschka	Merkus,	renée	Westerhout,	Anke	heida,	Sophie	Vinke,	Sabine	Makkes,	ton	van	
Schaik,	Jet	Bliek,	Johan	Gort	en al diegenen die ik  niet vermeld heb. 

Gert	en	Arnold, paranimfen, maar vooral goede oude makkers. Ondanks dat we elkaar in 
perioden weinig zien, blijft de vriendschap altijd ijzersterk. Naast 19 december hebben we 
voor komend jaar in ieder geval genoeg mooie gezamenlijke plannen.

Koen, neef, maar vooral hele goede vriend. Iedereen heeft iemand nodig met wie hij zich 
volledig vertrouwd voelt, dat ben jij al sinds een jaartje of 35. Dat gaat ook altijd zo blijven.
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In het jaar waarin Pablo Picasso en John R.R. Tolkien hun laatste adem uitbliezen, nam Bart 
Koot op 4 september 1973 in Utrecht zijn eerste ademteug. In Zeist doorliep hij de lagere 
school waar bleek dat in hem niet de kunstzinnigheid van Picasso noch de fantasie van Tolkien 
waren gereïncarneerd. Toch ging hij naar het Christelijk Lyceum te Zeist waar hij in 1991 zijn 
VWO-diploma behaalde. In datzelfde jaar werd hij ingeloot voor de studie Geneeskunde aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. Na ‘stages’ in Barcelona en Parijs en co-schappen in Enschede, 
behaalde hij zijn artsexamen in 1998.

Hierna werkte hij als arts-assistent kindergeneeskunde in Rotterdam en Den Haag. In 2001 
startte hij zijn opleiding tot kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis AMC onder leiding van 
prof dr. H.S.A. Heijmans. Na voltooien van deze opleiding in 2006, begon hij in hetzelfde 
ziekenhuis met zijn subspecialisatie tot kinderarts-MDL onder leiding van prof. dr. J.A.J.M. 
Taminiau en prof dr. M.A. Benninga. In dat jaar werd ook de eerste plannen gemaakt die 
uiteindelijk hebben geleid tot dit proefschrift. Sinds 2008 is hij werkzaam op de afdeling 
Kinder-MDL in het Emma Kinderziekenhuis AMC als kinderarts-MDL met in het bijzonder 
aandacht voor leverziekten bij kinderen. Hij heeft een dochter: Annahita.


