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Curriculum Vitae

Ik ben geboren op 6 augustus 1978 in Uitgeest. Na de lagere school heb ik mijn middelbare
schooltijd doorgebracht aan het Murmellius Gymnasium in Alkmaar. Zomer 1996 haalde
ik mijn diploma en begon in Amsterdam de studie Psychologie aan de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Mijn afstudeerwerk heb ik uitgevoerd op de afdelingen Psychiatrie en
Klinische Neurofysiologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.
In 2001 studeerde ik af in de studierichtingen Psychonomie en Klinische Psychologie. Na
een buitenlandse reis werkte ik 1 jaar op vrijwillige basis bij Vluchtelingenwerk Nederland
in Asielzoekerscentrum Noord en de afdeling Intake van het Jellinek in Amsterdam.
Vervolgens heb ik gedurende 1,5 jaar verschillende functies vervuld bij Interapy, een toen
kleine organisatie verbonden aan de UvA die zich bezig houdt met de aanbieding van
geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie via het internet. In de zomer van 2004 startte
ik met een promotietraject geïnitieerd door de afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie en
Neurologie/Klinische Neurofysiologie van het AMC. Ik werkte parttime als behandelaar
van kinderen en jeugdigen met emotionele stoornissen bij de Bascule. Ook haalde ik de
basiscursus en vervolgcursussen van de opleiding tot cognitieve gedragstherapeut. Sinds
januari 2009 ben ik bezig met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) aan de
afdeling Psychiatrie van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. In de zomer van 2009 zal
ik samen met Marina de Koning een onderzoek uitvoeren naar Latah (cultuurgebonden
schriksyndroom) in Java, Indonesie.
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