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Geboortedatum  27.02.1985 

Geboorteplaats  Haarlem, Nederland (NL) 

 

Huidige werkplaats 

Universiteit Leiden, Instituut Pedagogische Wetenschappen, afdeling Orthopedagogiek 

 

Huidige functie 

2011 – huidig Promovendus  

 

Academische opleiding: 

2009 – 2010 Master diploma in Klinische Forensische Psychologie (Universiteit van Amsterdam) 

2008 – 2009 Master diploma in Forensische Criminologie (Universiteit Leiden) 

2005 – 2008 Bachelor diploma in Criminologie (Universiteit Leiden) 

2004 – 2007 Bachelor diploma in Psychologie (Universiteit Leiden) 

 

Onderzoekservaring: 

2011 – huidig  

Longitudinaal onderzoek naar de neurobiologische en neurocognitieve mechanismen van 

agressief en antisociaal gedrag bij kinderen met DBD (NWO FES Hernsen en Cognitie 

programma). Promotores: Prof. H. Swaab and Prof. S.H.M. Van Goozen 

2010 (Nov-Dec)             

Onderzoeksassistent bij De Waag Utrecht, een ambulante forensische psychiatrie 

2009 – 2010  

Onderzoeksstage naar de kwaliteit van leven in een ambulante forensische psychiatrie (De 

Waag, Utrecht) 

2009 (Feb-Jun)       



Onderzoekstage bij een longitudinaal onderzoek naar neurobiologische stressparameters in 

relatie tot disruptief gedrag bij delinquente mannelijke adolescenten (CAPVUMC/Bascule, 

Duivendrecht) 

 

Onderzoeksvaardigheden: 

Getraind in het afnemen van psychiatrische interviews (DISC ouder en DISC kin interview) 
Getraind in E-prime software voor het ontwerpen van experimentele cognitieve paradigma’s 
Getraind in statistiek programma SPSS 
Cursus Mplus basisvaardigheden (februari, 2014) 
  
Onderzoeksinteresse: 

Mijn onderzoek richt zich op de neurobiologische en cognitieve factoren van agressief en 

antisociaal gedrag bij jongens met een disruptieve gedragsstoornis. Hierbij richt ik mijn specifiek 

op de rol die zelfregulatie inneemt. Zelfregulatie wordt gemeten door te kijken naar het 

stressregulatiesysteem (cortisol, hartslag, huisgeleiding), beslissingen nemen onder invloed van 

emoties, taalvaardigheden en executieve functies zoals planning, inhibitie, aandacht en 

werkgeheugen. Inzicht in de verschillende oorzaken van agressief en antisociaal gedrag kan 

bijdragen aan een betere aansluiting tussen de interventie en het profiel van het kind, wat kan 

leiden tot effectievere behandelingen. 

 

Andere ervaringen: 

 Onderwijs:  

• Methoden van klinische diagnostiek (2012, 2013, 2014)  

• Supervisie masterstudenten (master scriptie, 2011, 2012, 2013) 

• Praktijk van Empirisch Onderzoek (2011) 

Klinische vaardigheden:  

• Sociotherapeut bij het Palmhuis, forensische jeugdpsychiatrie (de Jutters, Nov 2010 – Feb 

2011) 

• Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) (2010) 

• Klinische stage bij ambulante forensische psychiatrie (De Waag, Nov 2009 – Aug 2010) 

• Sociale vaardigheidstraining en speltherapie (2009 Maart - Mei) 


