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Nederlandse samenvatting 

De studies in dit proefschrift beschrijven drie onderwerpen van   onderzoek naar obesitas: 
a) veranderingen in de hersenen, b) insulineresistentie en c) inflammatie. De studies die 
worden beschreven in dit proefschrift zijn uitgevoerd  bij mensen als belangrijkste doelen om 
te kijken of bevindingen die zijn gedaan in studies met knaagdieren  vertaald kunnen worden 
naar de mens en om nieuwe paden te onderzoeken die eventueel onderdeel zouden kunnen 
worden van een toekomstige medische behandeling voor obesitas. 

DEEL I Obesitas en de hersenen  

De hersenen zijn een belangrijke onderdeel geworden in de studies naar humane obesitas en 
onderzoek naar metabolisme omdat ze een belangrijk rol spelen in de regulatie van energie 
metabolisme. Eerdere studies hebben aangetoond dat de beschikbaarheid van de dopamine 
receptor (D2/3R) in het dorsale striatum van obese vrouwen lager is vergeleken met  slanke 
personen. Het is niet bekend of dit een oorzaak of een gevolg is van obesitas. Als eerste hebben 
we deze bevindingen gereproduceerd (hoofdstuk 2), en vervolgens hebben we bestudeerd 
of de beschikbaarheid van de D2/3R toeneemt als mensen gewicht verliezen ten gevolge van 
bariatrische chirurgie. Om  dit te onderzoeken hebben we de beschikbaarheid van de D2/3R 
bepaald in de hersenen met behulp van een ([123I]IBZM SPECT scan twee weken voor en 
zes weken na een maag verkleiningsoperatie  van het type Roux-en-Y gastric bypass (RYGB), 
in morbide obese vrouwen. We zagen geen toename van de beschikbaarheid van de D2/3R 
ondanks het feit dat deze mensen significant veel waren afgevallen. Dit  suggereert dat er na 
een korte periode van een negatieve energie balans geen veranderingen optreden in striatale 
dopaminerge neurotransmissie. Ook zagen we geen correlatie tussen D2/3R en de mate van 
insuline gevoeligheid (hoofdstuk 3). Om te bepalen of gewichtsverlies op de lange termijn 
wel leidt tot normalisatie of toename van D2/3R in het dorsale striatum hebben we de ([123I]
IBZM SPECT scan op zijn minst twee jaar na de RYGB operatie herhaald, en daarnaast hebben 
we gekeken naar metabole parameters en eetgedrag. Voor zo ver we weten zijn we de eersten 
die laten zien dat er dan een verhoging optreedt in de beschikbaarheid van de dopamine 
receptor (D2/3R) wat suggereert dat de verminderde beschikbaarheid van de dopamine 
receptor (D2/3R) reversibel is. We zagen echter geen relatie tussen de toename van deze 
receptoren enerzijds en de verbetering van de insuline gevoeligheid of zin in eten anderzijds. 
Deze effecten dus lijken direct het gevolg te zijn van de RYGB operatie en niet zozeer van de 
toename van de D2/3R (hoofdstuk 4).  

DEEL II Obesitas, inflammatie en insuline resistentie 

Om de link tussen obesitas en glucose metabolisme te onderzoeken  hebben we de snelle 
effecten van RYGB chirurgie bestudeerd in morbide obese vrouwen, twee weken voor en twee 
weken nadat ze geopereerd werden (hoofdstuk 5). We hebben de insuline gevoeligheid 
bestudeerd met behulp van een twee-staps hyperinsulinemische euglycemische clamp 
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met stabiele glucose istopen. We   zagen dat endogene glucose productie van de lever 
verminderde, dat de insuline- en glucosespiegels lager waren en dat vrije vetzuren toenamen 
zonder dat de insuline gevoeligheid van de perifere weefsels en de lever veranderde. We 
concludeerden hieruit dat de vroege metabole effecten die worden beschreven in morbide 
obese volwassenen na RYGB chirurgie niet het gevolg zijn van toegenomen insuline 
gevoeligheid. Door het vasten na de operatie gaat de productie van insuline door de lever 
omlaag wat tot gevolg heeft dat de glucose levels in het bloed lager zijn. De lagere insuline 
spiegels lijken het gevolg te zijn van betere insuline klaring door de lever. Deze lagere insuline 
en glucose waarden leiden vervolgens tot een lagere HOMA-IR, ook al hebben we geen 
verbetering in insuline gevoeligheid waargenomen met behulp van de gouden standaard 
meting voor insuline gevoeligheid, de twee-staps hyperinsuline euglycemische clamp. Dit 
suggereert dat de HOMA-IR geen juiste methode is om de insuline gevoeligheid aan te geven 
in deze situatie.  Het gegeven dat we geen effect zien op de insuline gevoeligheid kan mogelijk 
worden verklaard door de hogere   spiegels van vrije vetzuren, want hiervan weten we dat 
ze de insuline signalering beïnvloeden. Er zijn veel onderzoeken beschikbaar, die laten zien 
dat kort na RYGB de behandeling met insuline kan worden afgebouwd. Aangezien we geen 
verbetering zagen  van de insuline gevoeligheid moeten er andere factoren zijn die bijdrage 
aan dit effect. Mogelijke kandidaten zijn eiwitten die worden gemaakt door de darmen en de 
neurale connectie tussen de darmen en de hersenen.  Zo is al aangetoond dat GLP-1 spiegels 
verhoogd zijn na het nuttigen van een maaltijd kort na een RYGB. 
Vervolgens hebben we ons   gericht op de rol die ontsteking in vetweefsel speelt met 
betrekking tot de werking van insuline in skeletspieren en vetweefsel. We hebben dit 
gemeten aan de hand van insuline gemedieerde opname van glucose en onderdrukking van 
lipolyse. In hoofdstuk 6 laten we zien dat er meer ontsteking is in vetweefsel van insuline 
resistente obese vrouwen vergeleken met slanke controle personen. Insuline resistentie in de 
obese groep werd bevestigd door een lagere perifere insuline gevoeligheid (Rd), hoge basale 
insuline levels, een lage QUIKCI en een hoge HOMA-IR, en tenslotte door een lage expressie 
van mRNA van GLUT4 in vetweefsel. GLUT4 liet tevens een positieve correlatie zien met Rd . 
Dat er sprake was van chronische ontsteking konden we bevestigen 
met verhoogde waarden van het acutr fase eiwit CRP  in het bloed van de obese vrouwen. 
Daarnaast zagen we in het vetweefsel van de obese vrouwen een verhoogde   influx van 
macrofagen en T cellen. Het subcutane vetweefsel liet met name een pro-inflammatoir 
fenotype zien, in tegenstelling tot het viscerale vet weefsel wat juist een toename liet zien 
van anti-inflammatoire markers.   Tenslotte   zagen we dat geactiveerde T cellen met name 
aanwezig zijn in het viscerale vetweefsel van de obese vrouwen, en dit kan een verklaring 
zijn waarom we hier hogere expressie zien van anti-inflammatoire markers. Het is namelijk 
bekend dat T cellen de ontstekingsreactie onderdrukken. We vonden geen correlatie 
tussen de inflammatie markers in het vetweefsel enerzijds en insuline gevoeligheid van het 
vetweefsel of in de skeletspieren anderzijds. Hieruit concludeerden we dat er bij obese insuline 
resistente vrouwen sprake is van laaggradige ontsteking en dat  deze gekenmerkt wordt door 
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een verhoogde influx van macrofagen en geactiveerde T cellen, maar dit fenomeen niet is     
geassocieerd met de werking van insuline. Er zijn meer lange termijn studies nodig om de rol 
van ontsteking met betrekking tot insuline resistentie in mensen te ontdekken. 
Hierna hebben we ons gericht  op het recent geïdentificeerde retinol bindende eiwit 4 (RBP4).  
RBP4 is een transport eiwit dat met name geproduceerd wordt door lever en vetcellen. De 
belangrijkste functie is het afleveren van retinol aan de weefsels. Recente studies hebben 
laten zien dat RBP4 levels verhoogd  zijn bij mensen met obesitas en dat overexpressie van 
RBP4 leidt tot insuline resistentie. In hoofdstuk 7 laten we zien dat, naast de verhoogde 
expressie van RBP4 in vetweefsel, de genexpressie van RBP4 ook verhoogd is in leverweefsel. 
De RBP4 concentraties in het weefsel correleerde niet met insuline gevoeligheid, dit in 
tegenstelling tot RBP4 in het bloed, wat een omgekeerde correlatie liet zien met insuline 
gevoeligheid van de lever, vetweefsel en skelet spieren. Deze resultaten suggereren dat RBP4, 
werkt als een circulerend hormoon dat insuline gevoelige paden beïnvloedt. Het verlagen van 
serum waarden van RBP4 kan derhalve een aantrekkelijke strategie zijn in de behandeling 
van insuline resistentie.  
Tenslotte hebben we in hoofdstuk 8 bekeken of ontsteking en vetophoping in de lever 
bijdragen aan insuline resistentie van de lever in morbide obese vrouwen. De mate van 
triglyceriden in de lever werd vastgesteld met behulp van een MRI van de lever (1H-MRS) en  
leverbiopsieën     die werden gescoord op de mate van steatose en non-alcoholische lever 
ziekte activiteit (NAFLD). Genexpressie van pro- en anti-inflammatie markers en CD68 (een 
macrofaag marker) waren verhoogd in leverweefsel van  de obese personen vergeleken met 
de slanke controles. Binnen de groep obesen met leversteatose zagen we dat IL10, een anti-
inflammatoir cytokine, negatief correleerde met  de hoeveelheid triglyceriden in de lever. Dit 
geeft aan dat  IL10 de ontstekingsreactie mogelijk probeert af te remmen om op die manier 
verdere vetopslag in de lever te voorkomen. Dit sluit aan bij bevindingen die zijn gedaan 
door anderen, er zijn studies die laten zien dat influx van immuun cellen in muizen  die een 
hoog vet dieet krijgen, de mate van hepatische steatose verergert. Opmerkelijk genoeg 
vonden we geen correlatie tussen ophoping van triglyceriden en ontstekingsparameters in 
de lever  en hepatische of perifere insuline resistentie. In het kort kunnen we concluderen dat 
morbide obesitas kan worden geassocieerd met ontsteking van de lever onafhankelijk van 
de mate van vetopslag en insuline gevoeligheid. In de toekomst zijn er meer studies nodig 
om te bepalen wat de pathogenese is van inflammatie van de lever bij obesitas en welke rol 
specifieke inflammatie paden, met betrekking tot glucose en vet metabolisme van de lever, 
hierbij spelen. 
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Dankwoord

Mijn promotie was een lang en intensief traject, gekenmerkt door ups en downs, maar 
bovenal was het een unieke ervaring. Dit traject heb ik niet alleen doorlopen, daarom wil ik 
een aantal mensen in het bijzonder bedanken. 

Allereerst wil ik de proefpersonen die hebben deelgenomen aan de studies ontzettend 
bedanken voor hun deelname, zonder hen was dit boekje immers niet tot stand gekomen. 
Jullie waren heel geïnteresseerd, enthousiast en betrokken, ondanks de pittige proeven 
bleven jullie opgewekt en vriendelijk, daarom kijk ik met veel plezier terug op de dagen dat 
jullie er waren.

Mijn dank gaat ook uit naar mijn promotor, prof. Dr. E. Fliers, beste Eric, je bent heel 
toegankelijk en altijd beschikbaar voor een luisterend oor en het geven van advies. Het is 
bewonderingswaardig hoe snel en compleet je promovendi verder kunt helpen bij het 
schrijven van protocollen, manuscripten en presentaties. Je wist me altijd weer gerust te 
stellen als ik het even niet meer zag zitten, mede daardoor heb ik dit proefschrift tot een goed 
einde kunnen brengen.

Mijn co-promotoren, Dr. M. J. Serlie en Dr. M.C. van Eijk, wil ik bedanken voor jullie 
begeleiding bij verschillende onderdelen van mijn promotie. Beste Mireille, na mijn 
eerste gesprek bij jou kon ik vrijwel meteen beginnen, voor mijn onderzoek moesten nog 
samenwerkingsprojecten met andere ziekenhuizen worden opgezet, nieuwe technieken 
worden geleerd, zoals het maken van MRI’s, SPECT scans, clampen en het isoleren van 
macrofagen voor dit laatste werd zelfs samenwerking met Cambridge aangegaan, dit 
bood meteen voldoende uitdaging. Naast het doen van de intensieve experimenten, 
waren er onder andere ook de leuke en leerzame congressen met de traditionele etentjes, 
achtbaanritjes in Orlando, en de bezoeken aan Cambridge, die voor afwisseling zorgden. Ik 
heb bewondering voor de manier waarop jij de afgelopen jaren een mooie onderzoeksgroep 
hebt opgebouwd. Jij laat promovendi los zodat ze leren om zichzelf te ontwikkelen als een 
zelfstandig onderzoeker, maar je bewaakt de kwaliteit van ons werk door onze manuscripten 
zeer nauwkeurig en kritisch te redigeren om ze op die manier naar een hoger niveau te tillen. 
En je houdt je promovendi scherp door te stimuleren om ons eigen werk overal ter wereld te 
presenteren en zo het onderste uit de kan te halen. Ik heb veel van je geleerd, niet alleen over 
wetenschap, maar ook op veel andere vlakken waar ik de rest van mijn loopbaan nog profijt 
van zal hebben. 
Beste Marco, mijn terugkeer op het laboratorium was even wennen, maar omdat jij altijd 
beschikbaar was voor begeleiding en overleg, verliep dit toch soepel en het werd een plezier 
om weer terug te keren naar de wereld van qPCR’s en pipetten. We hebben gemerkt dat 
humaan vet niet gemakkelijk is om mee te werken, maar ik denk dat we het maximale uit de 
samples hebben gehaald, bedankt voor je begeleiding.  
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De leden van mijn promotie commissie Prof. dr. E. Lutgens, Prof. dr. T. van der Poll, Prof. 
dr. H. Pijl, Dr. L.M. de Brauw en Prof. Dr. C.J.J. Tack en Prof. Dr. U.H.W. Beuers wil ik 
bedanken voor uw bereidheid om zitting te nemen in mijn promotiecommissie het kritisch 
beoordelen van mijn proefschrift. 

Omdat er nog veel nieuwe samenwerkingsverbanden moesten worden gesmeed tussen 
de onderzoeksgroep en andere ziekenhuizen heb ik gedurende mijn promotietraject op 
meerdere locaties gewerkt. Daarom wil ik de mensen en met name de chirurgen in het 
Rijnstate ziekenhuis, het Slotervaart ziekenhuis, het Rode Kruis ziekenhuis en het Lucas 
Andreas ziekenhuis bedanken voor de prettige samenwerking en hun bereidwilligheid om 
mij altijd te helpen bij de uitvoer van mijn onderzoek. 

I would also like to thank Sam Virtue and Toni Vidal for the collaboration. Sam, it was great 
to work with you, I admire your scientific knowledge and skills, thank you for the work you 
did on the macrophages. 

Daarnaast zijn er diverse andere mensen met wie ik heb samengewerkt. Jan Booij, je bent 
altijd heel geïnteresseerd en betrokken geweest bij het onderdeel van de SPECT sans, ik heb 
onze samenwerking als heel prettig ervaren. Aart Nederveen, jammer genoeg hebben niet 
alle onderzoeken met de MRI dit proefschrift gehaald, wel was het een bijzondere ervaring 
om zelf MRI’s te mogen maken en ik heb veel geleerd van jouw kritische blik op de resultaten. 
Mariette Ackermans, bedankt voor de isotopen bepalingen en alle andere analyses. 
Susanne la Fleur bedankt voor het kritisch lezen van verschillende manuscripten en alle 
gezellige momenten. 

En dan zijn er natuurlijk de mensen met wie je dagelijks op de werkvloer staat, met wie je lief 
en leed deelt, over pieken klimt en door dalen gaat, dat zijn de mensen die als geen ander 
weten wat je meemaakt en doorstaat, dat zijn de directe collega’s. Ik wil eerst het woord 
richten tot mijn paranimfen. Nicolette, jij was al op F5 toen ik kwam, en jij was degene die 
mij heeft leren clampen, een vaardigheid die ik uiteraard altijd zal koesteren. We hebben 
veel onvergetelijke momenten meegemaakt op congressen binnen en buiten Europa, maar 
ook in het AMC en in onze vrije tijd. Vergeet ook vooral de zelfontspanner momenten niet! 
We hebben samen zenuwen gedeeld voordat we een presentatie moesten houden, maar 
ook de nodige momenten van ontspanning gepakt nadien. Met jou kon ik vanaf het begin 
eindeloos kletsen, lachen en relativeren, bedankt dat je naast me wilt staan om de laatste 
keer de zenuwen ook te delen. Karin, het is zover, eindelijk doen we het in omgekeerde 
setting over! Jij kent inderdaad de hoogte en diepte punten van mijn promotie, gelukkig zijn 
de ontmoetingen met bier, zoals in de gele keet naast het AMC, niet opgehouden toen ik 
weg was uit het AMC en jij zelfs al gepromoveerd was, wel fijn dat we nu op luxere locaties 
afspreken! Jij vloog door jouw promotietraject heen, uiteindelijk heb jij mij voor een groot 



CHAPTER 10

156

deel kunnen motiveren om de laatste maanden van mijn promotietraject hard te blijven 
werken en niet op te geven als ik het even niet meer zag zitten, dank daarvoor! 
Anke, we begonnen tegelijk en we gingen tegelijk weg, we deden een heel ander soort 
onderzoek en we hadden andere begeleiding, maar we zijn lange tijd roomies geweest, 
waardoor we toch vaak samen mooie momenten en frustraties konden delen, en vooral ook 
veel konden kletsen, het was gezellig! Esther, bedankt voor je hulp bij de follow up studie 
met de SPECT scan, jij bent heel georganiseerd en secuur, het was heel prettig om met je 
samen te werken, hoofdstuk 3 is mooi geworden. Elsmarieke, zonder jouw hulp was de 
interpretatie van de hersen MRI’s en de SEPCT scans niet zo goed gegaan, bedankt voor je 
aandeel daarin. Murat, succes met de databank en het afronden van je promotie, gewoon 
volhouden dan gaat het lukken! Charlene, Merel, Dirk-Jan, Arvid, Hamid, Laura, Linda, 
Marieke, Bouwien, Eveline, Joelle, Myrte, Ruth, Annegreet, Sam, Pim, Kasper, Leslie, 
Emmely, Jacqueline, Unga, Dennis, Jose en alle mensen die ik nog ben vergeten op F2 en 
F5, de mensen van de vasculaire op G2 en F4, en de mensen van de biochemie, bedankt voor 
de samenwerking, de besprekingen, de biertjes op de congressen, de wintersportvakanties, 
de onderzoekerslunch, de koffies en de gesprekken, kortom alle gezellige, leerzame en leuke 
momenten.
Birgit, je bent een held, zonder jouw hulp zou het afmaken van dit proefschrift een chaos 
zijn geworden. De high five die je me gaf toen we de mappen naar de commissie stuurde 
zal ik nooit vergeten. Nog steeds als ik op de afdeling kom is het leuk om je even te spreken, 
ook al is het altijd afwachten waar het secretariaat dan weer is. Bedankt voor al je hulp en 
gezelligheid. Martine, bedankt voor je hulp met name bij het prikken van de infusen als het 
niemand anders lukte en jouw ondersteuning bij de proeven.

Collega’s uit Tergooi, gedurende mijn periode in Tergooi achtervolgde mijn proefschrift mij 
overal, gelukkig was ik niet de enige met een nog lopend promotietraject en kon ik mijn 
frustraties met jullie delen, het was niet gemakkelijk, maar nu is het ons uiteindelijk allemaal 
gelukt!

Ik heb ook weer tijd voor gezellig dingen nu het af is. Kerensa, vanaf de eerste blabo was 
het gezellig, laten we nooit ophouden met de vrimibo. Jij hoorde op het terras continu mijn 
verhalen over successen en frustraties van het promoveren aan, toch ben je de uitdaging 
zelf ook aangegaan, de komende jaren zal ik jouw klankbord zijn! Frank, die database krijg 
je wel klein! Arjan, binnenkort kom ik op de fiets naar Utrecht. Karen, Floor en Sandra, ik 
kijk er naar uit dat jullie ook naar het AMC komen. Weena, wat goed dat we bijna tegelijk 
promoveren, het is gelukt. Christa, succes met de laatste loodjes, daarna kunnen we op zoek 
naar andere gespreksonderwerpen voor tijdens de etentjes. Rinse hou vol, ooit komt het 
af! Annemarie en Saskia, nu hoor ik ook bij de club! Op naar de korte vakanties en nieuwe 
projecten!
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Lieve familie, jullie zijn er altijd voor mij. Joost en Suzanne, mijn allerliefste broer en zus. 
Joost, bij jou en Nicolette staat de deur altijd open, door ons drukke werkschema is 
het lastig om jullie, en Thomas en Lucas, vaker te zien, ondanks dat bedankt voor jullie 
belangstelling en geloof in mij.
Suzanne, ik kan altijd (even) bij jou en Jasper langskomen, als we samen weggaan hebben 
we onvergetelijke momenten en moeten we altijd rennen om de laatste trein te halen. 
Bedankt dat je zo’n lieve zus bent, daar bof ik enorm mee. Merel, we gaan snel een keer 
samen naar de dierentuin kunnen we weer even bijkletsen! Esmee, Fleur en Reinout jullie 
worden zo snel groot, ik kom weer wat vaker langs, beloofd.
Lieve pappa en mamma, mijn laatste woorden zijn voor jullie, bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke liefde en steun bij alles wat ik doe, jullie geloven in mij en mij aanmoedigen 
om altijd door te gaan en het onderste uit de kan te halen. Jullie hebben geen idee hoe 
belangrijk jullie voor me zijn. Dit boekje is voor jullie!

Barbara
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Name PhD student: Barbara Anna Maria de Weijer 
PhD period:  Juli 2007– May 2012
Name PhD supervisors:  Prof. dr. E. Fliers 
Name PhD co-supervisors: Dr. M.J.M. Serlie & Dr. M.C. van Eijk
PhD training Year Workload

(Hrs/ECTS)
General courses 
- Basic course Law and Organization for clinical researchers 

(BROK)
- Mass spectrometry, proteomics and protein research 
- Practical biostatistics

2009

2009
2011

0.9

0.5
0.5

Specific courses 
- Radiation Protection 5B 2010  1.7

Seminars, workshops and master classes
- Weekly department seminars Endocrinology & Metabolism
- Weekly department seminars Clinical Diabetology
- Weekly department seminars Vascular Medicine
- Ruysch Lectures

2007-2012
2007-2012
2007-2012
2007-2012

3
1
3
0.5

National Presentations
- Striatal dopamine receptor binding in obese women 

compared to non-obese women and before and after gastric 
bypass surgery, NVDO Annual Meeting.

- Short term effects of bariatric surgery on glucose and fatty 
acid metabolism, NVDO Annual Meeting.

- Striatal dopamine receptor binding in obese women before 
and after gastric bypass surgery, NVDO Annual Meeting.

- Retinol Binding Protein 4 (RBP4) expression in adipose tissue 
and liver in relation to metabolic fluxes in obese women, 
NASO Annual meeting.

- Obese women display inflammatory changes in liver which 
are not correlated to hepatic insulin sensitivity or liver fat 
content, NASO Annual meeting.

- The expression of pro- and anti-inflammatory markers 
in adipose tissue in relation to metabolic fluxes in obese 
women, NASO Annual meeting.

- Striatal dopamine receptor binding in obese women 
compared to non-obese women and before and after gastric 
bypass surgery, NMB.

- Obese women display inflammatory changes in liver which 
are not correlated to hepatic insulin sensitivity or liver fat 
content, AMGRO Annual Meeting. 

- Short term effects of bariatric surgery on glucose and fatty 
acid metabolism, Annual Meeting Dutch Endocrine Society 
(NVE).

- Striatal dopamine receptor binding in obese women 
compared to non-obese women and before and after gastric 
bypass surgery, Annual Meeting Dutch Endocrine Society 
(NVE).

- Short term effects of bariatric surgery on glucose and fatty 
acid metabolism, Annual Meeting Dutch Society of Metabolic 
and Bariatric Surgery (DSMBS).

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

PhD portfolio
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International Presentations
- In vivo measurements of central regulation of glucose 

metabolism in humans, Summerschool AMC.
- Striatal dopamine receptor binding in obese women 

compared to non-obese women and before and after gastric 
bypass surgery, XVI IFSO.

- Striatal dopamine receptor binding in obese women 
compared to non-obese women and before and after gastric 
bypass surgery, 71th ADA Scientific Sessions.

- Basal endogenous glucose production and insulin levels 
are reduced 2 weeks after bariatric surgery with no effect on 
hepatic and peripheral insulin sensitivity. 71th ADA Scientific 
Sessions.

- Retinol Binding Protein 4 (RBP4) expression in adipose tissue 
depots and liver in relation to metabolic fluxes in obese 
women, 72nd ADA Scientific Sessions.

- The expression of pro- and anti-inflammatory markers in 
adipose tissue depots in relation to metabolic fluxes in obese 
women, 72nd ADA Scientific Sessions.

- Obese women display inflammatory changes in liver which 
are not correlated to hepatic insulin sensitivity or liver fat 
content, 72nd ADA Scientific Sessions.

- Obese women display inflammatory changes in liver which 
are not correlated to hepatic insulin sensitivity or liver fat 
content, Nutrition, Metabolism and the Brain (NMB) Meeting.

- Persistent reduction in striatal D2/3 receptor binding after 
Roux-en-Y gastric bypass surgery- induced weight loss, 74th 
ADA Scientific Sessions.

2010 

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2014

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

(Inter)national conferences
- 8th Dutch Endo Neuro Pschyco Meeting, Doorwerth
- 12th Dutch Atherosclerosis Society, Annual Meeting (DAS), Ede
- XV International Symposium on Atherosclerosis (ISA), Boston
- 45th EASD Annual Meeting, Vienna
- ADDRM/NVDO Annual Meeting
- 70nd ADA Scientific Sessions, Orlando
- ADDRM/NVDO Annual Meeting
- 71nd ADA Scientific Sessions, San Diego
- XVI Congress of the international federation for the surgery of 

obesity and metabolic disorders (IFSO), Hamburg
- ADDRM/NVDO Annual Meeting
- NASO Annual Meeting
- NMB Annual Meeting
- 72nd ADA Scientific Sessions, Philadelphia
- Annual Meeting Dutch Society of Metabolic and Bariatric 

Surgery (DSMBS)
- Dutch Endocrine Society (NVE) Annual Meeting
- ADDRM/NVDO Annual Meeting
- NASO Annual Meeting
- AMGRO Annual Meeting
- NVE Annual Meeting
- DSMBS
- 74th ADA Scientific Sessions, San Francisco

2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011

2011
2011
2011
2012 
2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014

0.25
0.25
1
1
0.25
1
0.25
1
1

0.5
0.25
0.25
1
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
1

Teaching
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Supervising
- P. Rootjes, master thesis medicine. ‘Nocturnal free fatty acids  

Measurements in obese and lean subjects and the effect of 
β-blockage on pulsatile release’.

2011 1

Masterclass Lecture 
- Blood pressure and cardiac output before and after bariatric 

surgery. Masterclass Metabolism and Obesity, AMC. 
2012 0.5

NB. 1 ECTS = 28 hours, based on the European Credit Transfer System.

Peer reviewed Publications
Barbara A. de Weijer, Elsmarieke van de Giessen, Thérèse A. van Amelsvoort, Erik Boot, Breg 
Braak, Ignace M. Janssen, Arnold van de Laar, Eric Fliers, Mireille J. Serlie, Jan Booij Lower striatal 
dopamine D2/3 receptor availability in obese compared to non-obese subjects.  EJNMMI Research 
2011, 1:37. 

de Weijer BA, Aarts E, Janssen IM, Berends FJ, van de Laar A, Kaasjager K, Ackermans MT, Fliers E, 
Serlie MJ Hepatic and peripheral insulin sensitivity do not improve 2 weeks after bariatric surgery. 
Obesity (Silver Spring). 2013 Jun;21(6):1143-7.

de Weijer BA, van de Giessen E, Janssen I, Berends FJ, van de Laar A, Ackermans MT, Fliers E, la 
Fleur SE, Booij J, Serlie MJ. Striatal dopamine receptor binding in morbidly obese women before 
and after gastric bypass surgery and its relationship with insulin sensitivity. Diabetologia. 2014 
May;57(5):1078-80.

Lysosomal stress in obese adipose tissue macrophages contributes to MITF-dependent GPNMB 
induction. Gabriel TL, Tol MJ, Ottenhof R, van Roomen C, Aten J, Claessen N, Hooibrink B, de 
Weijer B, Serlie MJ, Argmann C, van Elsenburg L, Aerts JM, van Eijk M. Diabetes. 2014.

Virtue S, Masoodi M, de Weijer BA, van Eijk M, Mok CY, Eiden M, Dale M, Pirraco A, Serlie MJ, 
Griffin JL, Vidal-Puig A. Prostaglandin profiling reveals a role for haematopoietic prostaglandin D 
synthase in adipose tissue macrophage polarisation in mice and humans. Int J Obes (Lond). 2015 
Jul;39(7):1151-60.

Ter Horst KW, Gilijamse PW, Koopman KE, de Weijer BA, Brands M, Kootte RS, Romijn JA, 
Ackermans MT, Nieuwdorp M, Soeters MR, Serlie MJ. Insulin resistance in obesity can be reliably 
identified from fasting plasma insulin. Int J Obes (Lond). 2015.

Ter Horst KW, Gilijamse PW, de Weijer BA, Kilicarslan M, Ackermans MT, Nederveen AJ, 
Nieuwdorp M, Romijn JA, Serlie MJ. Sexual Dimorphism in Hepatic, Adipose Tissue, and Peripheral 
Tissue Insulin Sensitivity in Obese Humans. Front Endocrinol (Lausanne). 2015 Nov 26;6:182. 
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Over de auteur 

Barbara Anna Maria de Weijer werd op 31 augustus 1979 geboren te Hilversum, waar zij 
ook opgroeide. In 1998 behaalde ze haar VWO diploma aan het Alberdingk Thijm College 
te Hilversum. In eerste instantie werd zij uitgeloot voor de studie geneeskunde, waarop zij 
besloot Medische Biologie te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens 
deze studie deed ze een wetenschappelijke stage bij het Nederlandse herseninstituut 
naar noradrenaline afgifte in de hersenen bij ratten en een wetenschappelijk stage bij de 
experimentele inwendige geneeskunde in het AMC op het gebied van darmtumoren. Ze 
schreef haar eindscriptie over amyotrofische lateraal sclerose (ALS). Na het afronden van 
haar doctoraal Bio-Medische wetenschappen in 2002 werd ze via decentrale selectie alsnog 
toegelaten tot de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen 2002 en 2006 
behaalde ze haar doctoraal, doorliep ze haar co-schappen en behaalde zij haar arts examen. 
Daarnaast nam ze deel aan het Honours programma en ze ontving een beurs voor excellente 
studenten van de Universiteit van Amsterdam. Hierna ging ze als ANIOS interne geneeskunde 
werken in het Kennemergasthuis te Haarlem. In juli 2008 begon ze als promovenda op de 
afdeling Endocrinologie en Metabolisme van het AMC waar zijn tot 2012 onder supervisie 
van haar promotor prof. dr. Eric Fliers en begeleiding van haar copromotoren dr. Mireille 
J. Serlie en dr. Marco C. van Eijk promotieonderzoek verrichte naar glucose metabolisme, 
inflammatie van vet- en leverweefsel en de beschikbaarheid van dopamine receptoren in 
de hersenen bij obesitas. In april 2012 begon Barbara aan haar opleiding tot internist in het 
Tergooi ziekenhuis te Hilversum (opleiders Dr. S. Lobatto en DR.P.J. de Vries) tot zij in oktober 
2015 terug keerde in het AMC waar zij haar opleiding tot medisch specialist zal afronden.


