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Profiel 
Ik ben een allround en ambitieuze doctoraatsonderzoeker in Klinische Psychologie en Wetenschapsfilosofie. In 
mijn onderzoek richt ik mij op validiteitsproblemen in psychologische methodologie en disseminatie-
problematiek in de klinische praktijk en de samenleving als geheel. Daarnaast werk ik als zelfstandige voor 
diverse onderwijs- en geestelijke gezondheidszorgeninstellingen, waarin mijn specialiteit is om 
wetenschappelijke en filosofische materie te vertalen in thema’s die behapbaar en begrijpelijk zijn voor het 
bredere publiek. Als vrijwillige deskundige begeleid ik tevens gespreksgroepen van (reeds volwassen) kinderen 
van ouders met psychiatrische en afhankelijkheidsproblematiek. Zo poog ik mijn persoonlijke kwaliteiten, 
waaronder mijn analytisch inzicht en klinische interesse samen te brengen om de maatschappij ter dienst te 
kunnen zijn. 

 
Opleidingen 

2014 – heden   Doctoraat Klinische Psychologie  
    Universiteit Gent (B) 
    • Onderzoek: Empirische en epistemologische validiteit van   
    onderzoeksmethoden in psychotherapieonderzoek. Randomized Controlled 
    Trial en procesonderzoek psychotherapie en cognitieve gedragstherapie 
2013 – 2014   Postgraduaats specialisatietraject Philosophy of Science 
    Universiteit Gent (B) 
2010 – 2013   MA Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied 
    Universiteit van Amsterdam (NL)  
    • Thesis: ‘Validiteit in de psychologische wetenschap en de klinische praktijk.  
    Over het psychologisch onderzoeksmodel en de meetbare mens’ 
2010 – 2013   MSc Klinische Psychologie (Cum laude) 
    Universiteit van Amsterdam (NL) 
    • Thesis: ‘Visual feedback in written imaginal exposure for posttraumatic 
    stress: A preliminary study’ 
2007 – 2010     BA Kunstgeschiedenis (Cum laude) 
    Universiteit van Amsterdam (NL) 

• Minor Logica, Taalfilosofie en Wetenschapsfilosofie 
• Thesis: 'Een kritische analyse van psychoanalyse als kunsthistorische 

 methode. Hal Foster getoetst aan Sigmund Freud en Jacques Lacan’  
2004 – 2008     BSc Psychologie (Met genoegen) 
    Universiteit van Amsterdam (NL) 
    • Thesis: ‘Narrative Exposure Therapy bij PTSD. Over de rol van  
    geheugenprocessen bij PTSD en de effectiviteit van NET als behandeling’ 
 

Stages 
2011    Klinische psychologie en wetenschappelijk onderzoek 
(feb-aug)   Interapy B.V., Amsterdam 
    • Behandeling en behandelcoördinatie PTSS- patiënten, 

wetenschappelijk onderzoek taalgebruik PTSS-patiënten 
inventarisatie en advies online marketing en website 

2008 – 2009   Redacteur en auteur 
(sept-aug) OOG – tijdschrift voor kunst en geschiedenis, Rijksmuseum Amsterdam 
 • Redactie-, research- en productieassistentie, auteur rubrieken en artikelen 



 
Certificaten 

2013    International English Language Testing (IELTS) – Academic (Grade: 8.5 o/ 9) 
2011    Online behandelprotocol PTSD en pathologische rouw 
 

Professionele ervaring 
2014 – heden  Assisterend Academisch Personeel 
 Universiteit Gent / Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie  
 • Klinische intake en opvolging van patiënten met depressieklachten in 

psychotherapieonderzoek  
• Onderwijs aan Bachelor-, master- en doctoraatsstudenten psychologie in 
Kwalitatieve Onderzoeksmethoden, scriptiebegeleiding, Academische 
Vaardigheden  
• Coördinatie vrijwilligers    

2013 – heden  Academisch onderzoeksdesign en supervisie 
 Universiteit van Amsterdam / Faculteit Klinische Psychologie 
 • Tweede randomized controlled klinisch onderzoek ter replicatie van 

resultaten masterscriptie. Onderzoek naar effectiviteit van 
schrijfinterventies, als anticipatie op e-health preventieprogramma voor 
‘Slachtofferhulp Nederland’  

2011 – 2014 Onderwijs en ontwikkeling bijlesmethoden Filosofie en Psychologie 
De Bijlespartner / Vrije Universiteit (VU) / Universiteit Utrecht (UU) 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) / Universiteit van Amsterdam (UvA) 

 • Ontwikkeling bijlesprogramma’s en –materiaal in Wetenschapsfilosofie, 
Psychologie, Statistiek en Onderzoeksmethoden 
Onderwijs aan groepen academische studenten (ca. 12-18pax) 
Hoorcolleges en examentraining (ca. 100 pax) 
Scriptiebegeleiding (bachelor & master) 

2011 – 2012    Redactie, (wetenschappelijk) advies en projectcoördinatie 
    Interapy B.V., Amsterdam (online klinische therapie) 

• Coördinatie projectgroep website informatievoorziening en screening, 
(hoofd)redactie content website, ontwerp en uitvoer pilotonderzoek 
procesverbetering aanmeldingsprocedure patiënten 

2011 – 2012    Freelance redactie, onderwijs en onderzoek 
Gemeente Amsterdam, Humanity House Den Haag, Student Services, e.a. 

2002-2011   Medewerker bediening en trainer in diverse horecagelegenheden 
 
Vrijwilligersfuncties 

2018 – heden Onderzoek & Methodologisch advies 
Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen  

2015 – heden Gespreksbegeleiding & bestuurslid KOPP/KOAP-werking regio Gent 
 Stichting Similes Oost-Vlaanderen (B) 
2014 – 2018  Raad van Bestuur (Voorzitter) 
 Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (NL) 
2006 –2008   Redacteur en auteur (vrijwillig) 
    Psychologiemaandblad Spiegeloog, Amsterdam 

Talen 
Nederlands    Perfecte schriftelijke en mondelinge beheersing (moedertaal) 
Engels    Perfecte schriftelijke en mondelinge beheersing (zie IELTS) 
Frans & Duits   Basale schriftelijke beheersing 
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