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1 Inleiding 

 

 

 

Voor u ligt de tweeëntwintigste gids met informatie over de opleiding van promovendi van de 

onderzoekschool Experimentele Psychopathologie (EPP). De onderzoekschool EPP stelt zich 

ten doel in samenwerking met de deelnemende onderzoeksgroepen de opleiding van 

onderzoekers op het gebied van de diagnostiek, verklaring en behandeling van een aantal 

psychopathologische stoornissen te verzorgen. Daarbij ligt de nadruk op de experimentele 

methode als belangrijkste manier om causale relaties die theorieën omtrent abnormaal gedrag 

bij mensen veronderstellen te toetsen. Waar nodig wordt dit aangevuld met onderwijs in 

andere vormen van empirisch onderzoek. De belangrijkste taak van de onderzoekschool is 

dus de opleiding van de (momenteel meer dan 100) promovendi. Daarnaast beoogt de 

onderzoekschool samenwerking tussen onderzoekers van participerende instellingen te 

faciliteren. De participerende instellingen zijn: KU Leuven, Universiteit Gent (UGent), 

Universiteit Utrecht (UU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Universiteit van Amsterdam 

(UvA), Universiteit Leiden (LEI), Universiteit Maastricht (UM) en de Erasmus Universiteit 

Rotterdam (EUR). De Universiteit Maastricht fungeert als penvoerder van de school.  

 

Het bestuur van EPP heeft besloten om in 2011/2012 niet op te gaan voor een hererkenning 

door de KNAW. Behalve dat het eervol is, zijn er op dit moment weinig redenen om deze 

erkenning te behouden, terwijl de gevraagde inspanningen voor een hererkenningsaanvraag 

zeer aanzienlijk zijn. Mocht het in een later stadium belangrijk zijn om de KNAW erkenning 

wederom te verkrijgen dan kan alsnog een aanvraag gedaan worden. 

 

Deze gids is samengesteld door de opleidingscommissie van EPP, Prof.dr. Peter Muris 

(wetenschappelijk directeur) en Caroline van Loo (bureaumedewerker). In de 

opleidingscommissie hebben zitting: Dr. Marieke Dewitte (UM), opleidingscoördinator, Dr. 

Lotte Gerritse (UU), Lien Faelens MSc (UGent), James Elsey MSc (UvA), Dr. Ann Meulders 

(KU Leuven), Dr. Danielle Remmerswaal (EUR), Dr. Marije aan het Rot (RUG), Evi-Anne 

van Dis MSc (UU), Dr. Marie-Anne Vanderhasselt (UGent), Dr.Marc Molendijk (LEI) en Dr. 

Bruno Verschuere (UvA). 

 

Ieder academisch jaar wordt een nieuwe, herziene versie van deze gids uitgebracht. Wij 

houden ons daarom aanbevolen voor opmerkingen, correcties en suggesties voor verbetering. 
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2 De Onderzoekschool ‘Experimentele Psychopathologie’ 

 

 

 

Psychische stoornissen, dikwijls aangeduid als ‘psychopathologie’, vormen een ernstig 

probleem. Allereerst zijn de maatschappelijke kosten hoog: een substantieel deel van de 

kosten die besteed worden aan gezondheidszorg betreft de diagnostiek en behandeling van 

psychische problemen en daarnaast vormen ‘psychische ziekten’ de meest voorkomende 

reden om patiënten geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt te verklaren. Los van de 

maatschappelijke kosten geldt dat een psychische stoornis veel lijden veroorzaakt. Psychische 

stoornissen zijn van oudsher het object van de klinische psychologie, de psychiatrie en de 

geestelijke gezondheidskunde. Het is begrijpelijk dat de maatschappij in het algemeen en 

patiënten in het bijzonder verwachten dat deze professies iets doen aan psychisch lijden. De 

betrokken beroepsbeoefenaars zouden psychische stoornissen goed moeten kunnen 

diagnosticeren, begrijpen en behandelen. 

 

Diagnostiek van psychische stoornissen was ooit notoir onbetrouwbaar. Psychometrisch 

onderzoek heeft echter geresulteerd in meetinstrumenten die de aanwezigheid en ernst van 

specifieke stoornissen en klachten betrouwbaar en valide meten. Het eerste doel van de 

school is het verder ontwikkelen en toetsen van meetinstrumenten en onderzoek naar 

diagnostische classificatie op het terrein van de psychopathologie. Dit onderzoek is soms 

experimenteel, bijvoorbeeld wanneer de validiteit van een diagnostisch onderscheid onder 

laboratorium condities wordt getoetst. Veelal echter is het onderzoek naar assessment en 

diagnostiek psychometrisch van aard. 

 

De mogelijkheden om een patiënt met een bepaald soort probleem effectief te kunnen 

behandelen worden sterk vergroot indien de behandelaar beschikt over kennis omtrent de 

mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het probleem. Benodigd is een bestand aan 

kennis over causale mechanismen die ten grondslag liggen aan diverse stoornissen. Het 

tweede doel van de onderzoekschool is hiermee gegeven: we willen dergelijke causale 

processen achterhalen. Juist als het gaat om het ontrafelen van oorzaak-gevolg relaties is 

experimenteel onderzoek een krachtige methode. Vandaar dat veel van het onderzoek in de 

onderzoekschool experimenteel van aard is en vandaar dat het adjectief ‘experimentele’ is 

opgenomen in de naam van de school. 

 

Sommige behandelingen blijken bij bepaalde stoornissen tot aantoonbare klachtenreductie te 

leiden. Het is prettig dat we dit kunnen constateren, maar het is geen reden voldaan 

achterover te leunen. Klachtenreductie of verbetering vraagt om verdere specificaties: wat is 

het relatieve effect van verschillende behandelmethoden? En hoe verhouden zich korte 

termijn effecten tot lange termijn effecten? Wat zijn de werkzame ingrediënten van de 

behandelingen? En hoe kan de effectiviteit en efficiëntie ervan verhoogd worden? Dit soort 

kwesties vraagt om therapie-effect onderzoek. Het verrichten van dit onderzoek is het derde 

doel van de school. Ook bij therapie-effect onderzoek geldt dat een experimentele benadering 

de koninklijke weg is tot heldere inzichten en groei van kennis. Vandaar dat ook het 

toegepaste therapie-effect onderzoek vaak experimenteel van aard is. 

 

Leden van de onderzoekschool verrichten wetenschappelijk onderzoek met het doel om 

psychische problemen adequaat vast te kunnen stellen, te achterhalen hoe het komt dat 

psychische problemen ontstaan en voortbestaan, en na te gaan hoe psychische problemen 

effectief behandeld kunnen worden.  
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Er zijn echter veel psychische problemen en de pretentie kan niet zijn dat ze allemaal 

onderzocht worden in de onderzoekschool. We concentreren ons vooral op de volgende 

probleemgebieden: angststoornissen, stemmingsstoornissen, eetstoornissen, verslavings-

problematiek, somatoforme en seksuele stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, 

gedragsstoornissen en kinder- en jeugdpsychopathologie. 

 

De onderzoekschool wordt gevormd door: het onderzoekscentrum Experimentele 

Psychopathologie van de Faculteit Psychologie & Neurowetenschappen van de Universiteit 

Maastricht; het Departement Psychologie ingesteld binnen de Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven (België); het Onderzoekinstituut Heymans 

ingesteld binnen de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de 

Rijksuniversiteit Groningen; de vakgroep Experimenteel-klinische & Gezondheids-

psychologie ingesteld binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van 

de Universiteit Gent (België); de secties Klinische Psychologie en Gezondheids-, Medische en 

Neuropsychologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden; 

het Onderzoekinstituut Psychologie ingesteld binnen de Faculteit der Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam; het Onderzoekcentrum 

Experimentele Psychopathologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de 

Universiteit Utrecht en het Instituut Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De 

samenwerking tussen een aantal partners is overigens van veel eerdere datum. Van 1989 tot 

1994 werd gezamenlijk postdoctoraal onderzoek voor promovendi verzorgd in een toenmalig 

‘Promovendus-netwerk’, een soort onderzoekschool avant la lettre. In die periode werden 

vele cursussen en workshops gegeven en werd de samenwerking op het terrein van het 

onderzoek zichtbaar uit de vele publicaties die werden geschreven door leden van meerdere 

groepen. Het onderwijs was goed en de samenwerking ook. Wij proberen de samenwerking 

verder te verbeteren en doen ons best om een goede postdoctorale onderzoekersopleiding te 

realiseren waarbinnen promovendi opgeleid worden tot allround onderzoeker op het terrein 

van de psychopathologie. 
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3 Leden en toelatingscriteria voor lidmaatschap 
 

 

 

3.1 Toelatingscriteria leden 

 

De onderzoekschool kent verschillende soorten leden. De toelatingscriteria voor de 

verschillende lidmaatschappen staan hieronder. 

  

Seniorleden zijn gepromoveerde onderzoekers die werkzaam zijn bij één van de aangesloten 

onderzoeksgroepen. Om seniorlid te kunnen worden moet men voldoen aan de volgende 

criteria: over de laatste vijf jaar gerekend moet een totaal van tenminste 50 punten zijn 

behaald door publicaties verschenen in de internationale (Engelstalige) en/of 

Nederlandse/Vlaamse of andere nationale vakpers. Het proefschrift (de PhD thesis) wordt in 

de puntentelling niet meegenomen. Een internationale publicatie (hoofdstuk of artikel in de 

WI-1 categorie - Engelstalig) als eerste auteur levert 10 punten op. Is men bij zo'n publicatie 

tweede, derde of verdere auteur dan is dat goed voor 3 punten. Een niet-Engelstalig artikel 

(gerefereerd) of boek (hoofdstuk) als eerste auteur levert 3 punten op. Als tweede, derde of 

volgende auteur krijgt men 1 punt. Een Engelstalig artikel, gepubliceerd in een niet-WI-1, 

doch wel gerefereerd tijdschrift, telt als een niet-Engelstalig artikel. Als extra eis geldt dat er 

tenminste 25 punten moeten zijn behaald op basis van internationale WI-1 publicaties. Elke 

vijf jaar dient een seniorlid een aanvraag voor verlenging te doen. Het bureau van EPP zal 

daartoe een uitnodiging sturen. 

 

Aspirantleden zijn gepromoveerde onderzoekers die worden toegelaten als zij gedurende een 

aaneengesloten periode van vijf jaar tenminste 25 punten hebben verzameld waarvan 

tenminste 13 punten op basis van internationale publicaties. De maximale duur van het 

aspirantlidmaatschap bedraagt 5 jaar. Dispensatie op deze regel is in uitzonderlijke gevallen 

mogelijk. Hiervoor dient men een verzoek voor te leggen aan het bestuur waarin de redenen 

worden toegelicht. 

  

Als iemand zijn/haar publicatiepunten binnen de voorgeschreven periode van 5 jaar niet haalt 

volgt er een waarschuwing. De persoon krijgt vervolgens 2 jaar de kans om het benodigde 

puntenaantal voor de periode van 5 jaar alsnog te behalen. Uitzonderingssituaties 

(zwangerschap e.d.) kunnen ter beoordeling aan de directeur worden voorgelegd. 

 

Andere leden zijn promovendi. Wanneer een promovendus wordt begeleid door een van de 

seniorleden van de school en indien het onderzoeksplan is goedgekeurd door het bestuur van 

de onderzoekschool kan de promovendus lid worden van de school en binnen de school 

haar/zijn opleiding tot onderzoeker ontvangen. 

 

De senior- en aspirantleden kunnen of wel tot de vaste staf behoren, of wel een tijdelijke 

aanstelling hebben, bijvoorbeeld als postdoc. Het type aanstelling zal los van het soort 

lidmaatschap geregistreerd worden. 

  

Verzoeken om senior- of aspirantlid te worden kunnen ingediend worden bij het Bureau van 

de onderzoekschool. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een recente publicatielijst. 
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3.2  Geassocieerd lidmaatschap 

 

Behalve seniorleden, aspirantleden, postdocs en promovendi bestaat ook nog het geassocieerd 

lidmaatschap. Dit lidmaatschap is bedoeld voor de medewerkers van een nieuwe vakgroep die 

tijdens een periode, waarvoor al een overeenkomst is gesloten tussen de deelnemende 

universiteiten, aansluiting zoeken. Om te voorkomen dat alle betrokken universiteiten te vaak 

een nieuwe gemeenschappelijke regeling moeten sluiten, worden de nieuwkomers d.m.v. het 

ondertekenen van een bilaterale overeenkomst geassocieerd lid. Het geassocieerd 

lidmaatschap wordt ook gebruikt wanneer een College van Bestuur besloten heeft alleen te 

participeren in onderzoekscholen waarvan het penvoerderschap bij de eigen universiteit ligt. 

Van 2005 tot september 2014 had de afdeling Medische Psychologie van het Universitair 

Medisch Centrum St Radboud een geassocieerd lidmaatschap. 

 

 

3.3 Dubbellidmaatschap 

 

Dubbellidmaatschap (geassocieerde) promovendi EPP 

Het is een EPP promovendus niet toegestaan lid te zijn van een andere onderzoekschool. Dit 

laat onverlet dat een EPP promovendus een deel van zijn of haar opleiding kan volgen bij de 

Graduate School of het onderzoeksinstituut van de instelling waar hij of zij werkzaam is of 

onderdelen kan volgen van het opleidingsprogramma van een andere onderzoekschool. 

 

Dubbellidmaatschap (geassocieerde) seniorleden EPP 

Het is een seniorlid van de EPP niet toegestaan om tevens lid te zijn van een andere 

onderzoekschool. Dit laat onverlet dat een seniorlid deel kan uitmaken van de Graduate 

School of het onderzoeksinstituut van de instelling waar hij of zij werkzaam is. 

In uitzonderlijke gevallen kan het Bestuur EPP echter dispensatie verlenen en een dubbel 

lidmaatschap toestaan. Bij aanvragen voor dispensatie dient de volgende procedure gevolgd 

te worden: 

- Een seniorlid richt een gemotiveerd verzoek tot het bestuur van EPP en motiveert dat 

lidmaatschap van EPP wenselijk is gezien zijn of haar onderzoek op het gebied van de 

diagnostiek, verklaring en behandeling van die psychopathologische stoornissen waarop 

EPP zich richt en geeft hierbij tevens duidelijk aan welk type onderzoek op het gebied 

van de andere onderzoekschool ligt. 

- Een seniorlid met een dubbellidmaatschap specificeert bij de (jaarlijkse) opgave van zijn 

output (publicaties, promoties en verworven subsidies) aan het bestuur van EPP op 

eenduidige wijze welke output gerekend wordt als behorende tot EPP en welke gerekend 

wordt als behorende tot de andere onderzoekschool. Publicaties die vallen binnen de 

onderzoekschool EPP worden niet opgevoerd bij de publicatieoverzichten van een andere 

onderzoekschool. 

- Bij het beoordelen of een seniorlid met een dubbellidmaatschap voldoet aan de criteria 

voor EPP-lidmaatschap dient een seniorlid tenminste 50 punten te behalen door 

publicaties in de internationale (Engelstalige) en/of Nederlandse/Vlaamse of andere 

nationale vakpers. Bij deze beoordeling worden alleen die publicaties betrokken welke 

volgens de opgave aan het bestuur van EPP gerekend dienen te worden als behorende tot 

EPP. 

- Het seniorlid beargumenteert bij het aanmelden van projecten bij EPP dat deze qua 

inhoud en qua noodzakelijke opleiding daarvoor tot de onderzoekschool EPP dienen te 

behoren. 
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- De promovendus op een door EPP geaccepteerd project volgt zijn of haar opleiding bij 

EPP en publicaties en promotie worden gerekend tot behorende bij EPP (en niet tot de 

andere onderzoekschool waarvan de senior lid is). 

 

 

3.4  Seniorlidmaatschap emeritus hoogleraar 

 

Het seniorlidmaatschap is ook mogelijk voor emeritus hoogleraren, mits zij nog voldoen aan 

de gestelde publicatiecriteria en mits zij nog het Ius Promovendi hebben.  

Een seniorlidmaatschap zonder Ius Promovendus is ook mogelijk, op de voorwaarden dat 

men nog als begeleider bij een EPP-promotieproject betrokken is en tevens aan de 

publicatiecriteria van een seniorlidmaatschap voldoet. 

 

 

3.5  Indiening onderzoeksvoorstellen 

 

Indien een senioronderzoeker een promotieonderzoek wenst onder te brengen bij de 

onderzoekschool dan stellen wij het zeer op prijs indien gebruik gemaakt wordt van het 

format van het onderzoeksvoorstel van de school. Dit formulier kunt u aanvragen bij het 

bureau van de school. Het voorstel wordt voorgelegd aan het bestuur met het verzoek om 

binnen vier weken haar oordeel te geven. Bij twijfel wordt nader overleg gepleegd tussen 

directeur en aanvrager. Het EPP-bureau zorgt voor verspreiding van het onderzoeksvoorstel 

onder drie leden van het Bestuur met het verzoek binnen vier weken haar oordeel te geven. 

De beoordeling is conform het bestuursbesluit d.d. 11 januari 2005 anoniem. De beoordelaars 

worden door de directeur van de onderzoekschool EPP aangewezen. Indien een project vanuit 

de UM wordt ingediend zal de voorzitter van het bestuur hierover beslissen. 

Er wordt naar gestreefd om binnen circa vijf weken een procedure af te ronden. 

 

Indien het project wordt goedgekeurd krijgt de aanvrager toestemming om over te gaan tot 

werving. De directeur bewaakt deze procedure. De werving van promovendi geschiedt als 

regel via een open procedure (via plaatsing in dagblad(en) en/of verspreiding via internet). 

Indien men echter zwaarwegende argumenten heeft kan bij uitzondering afgezien worden van 

open werving. Aanvragen dienen zoveel mogelijk voorafgaand aan de procedure te worden 

ingediend (dit om ongelukkige toestanden met kandidaten te voorkomen). De directeur beslist 

hierover.  

In de regel zijn er slechts drie ontheffingsgronden:  

- De kandidaat heeft zelf het plan geschreven. 

- De kandidaat heeft reeds een vaste aanstelling en gaat het promotieonderzoek als 

onderdeel van die aanstelling uitvoeren. 

- De kandidaat is door een officiële universitaire talentscouting procedure geselecteerd. 

 

De minimumnorm voor een open werving is plaatsing op de vacaturesite van de betrokken 

universiteit en op die van de onderzoekschool. 

 

Bij overtreding volgt schriftelijke vermaning (ook ter kennisneming aan de lokale 

bestuurders). Bij een tweede overtreding volgt schorsing als lid van de onderzoekschool voor 

2 jaar. 
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De door NWO/ZonMW/FWO toegekende promotieprojecten zullen via een lichte procedure 

op toelating binnen de onderzoekschool EPP beoordeeld worden. Deze procedure wordt 

vanaf oktober 2007 ook toegepast voor projecten die  de status ‘subsidiabel’ hebben gehaald 

maar desalniettemin niet gesubsidieerd worden. 

De verlichte toelatingsprocedure houdt in dat de ingediende promotieprojecten door de 

directeur, zonodig in overleg met de voorzitter, marginaal beoordeeld worden op al of niet 

passend binnen de missie van EPP. De desbetreffende projectvoorstellen dienen in het 

oorspronkelijke format ingediend te worden met expliciete toelichting op hun status 

(toegekende subsidie of subsidiabel, doch niet gehonoreerd). De open wervingseis blijft 

gelden. 

 

 

3.6 Jaarlijkse bijdrage per deelnemende promovendus 

  

Voor het lidmaatschap wordt jaarlijks een bijdrage per deelnemende promovendus gevraagd. 

Deze bijdrage wordt bepaald door de over het afgelopen jaar gemaakte kosten om te slaan 

over het aantal promovendi. Hierdoor varieert het bedrag van jaar tot jaar. Behoudens jaren 

waarin sprake is van eenmalig hoge kosten (bijvoorbeeld in het jaar van hererkenning door de 

KNAW) komt de bijdrage per promovendus uit op een bedrag plusminus € 800,- per jaar.  

Promovendi die langer dan 4 jaar over hun promotie doen, betalen 4 jaar opleiding aan de 

school. 
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4 De opleiding tot onderzoeker 
 

 

 

4.1 Doel en inrichting van de opleiding 

 

Het doel van de opleiding van de onderzoekschool Experimentele Psychopathologie is de 

scholing en vorming van hooggekwalificeerde, zelfstandige en kritisch-wetenschappelijke 

onderzoekers op het terrein van de psychopathologie en geestelijke gezondheidszorg. De 

opleiding bestaat uit twee onderdelen: (1) het onder begeleiding verrichten van onderzoek 

binnen een van de thema’s van EPP: angst, depressie, somatisatie en seksuele stoornissen, 

verslaving en eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, forensische psychologie en kinder- 

en jeugdpsychopathologie (zie A hieronder). (2) Onderwijs in het opzetten, uitvoeren, 

evalueren en rapporteren van wetenschappelijk onderzoek en uit domeinspecifiek onderwijs op 

het gebied van de experimentele psychopathologie (Zie B-E hieronder). 

 

Gepromoveerden zullen in staat zijn om zelfstandig fundamenteel en toegepast onderzoek te 

verrichten. De volgende vaardigheden zullen ontwikkeld worden: 

- Het identificeren en formuleren van maatschappelijk/klinisch en/of theoretische 

belangwekkende problemen en het omzetten van deze problemen tot onderzoekbare 

vragen. 

- Het toetsen van deze vragen in adequate onderzoeksdesigns. 

- Het op correcte wijze analyseren en interpreteren van de gegevens. 

- Het schriftelijk en mondeling rapporteren van het onderzoek in de vorm van publicaties in 

internationale tijdschriften en presentaties op internationale congressen. 

- Vertaling van onderzoeksresultaten naar praktische en klinische implicaties. 

 

Een nadere specificatie van de onderdelen van de opleiding: 

 

A. Onder begeleiding uitvoeren van onderzoek 

Promovendi worden begeleid door een promotor en eventueel co-promotor, gedurende 

gemiddeld minimaal 2 uur per week. 

 

B. Algemene wetenschappelijke vorming 

B.1 Promovendi dienen onderwijs te volgen in mondelinge en schriftelijke rapportage van 

onderzoek en wetenschappelijk Engels. Dit gebeurt doorgaans bij de instellingen waar 

de promovendi zijn aangesteld. Op EPP-bijeenkomsten dienen promovendi 

presentaties over hun onderzoek (in het Engels) te geven, waarover feedback wordt 

gegeven door seniorleden. 

B.2 De statistische en methodologische vorming uit de eerste fase is doorgaans 

onvoldoende voor het uitvoeren van promotieprojecten. Bij de instellingen waar 

promovendi zijn aangesteld worden veelal gevorderde cursussen in algemene 

methodologie en statistiek aangeboden die in dit hiaat voorzien. 

B.3 Onderwijs op het gebied van wetenschapsfilosofie en -theorie alsmede medische 

ethiek kunnen relevant zijn voor promovendi.  

B.4 Het schrijven van subsidieaanvragen om een wetenschappelijke loopbaan te kunnen 

continueren. 
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C. Domeinspecifiek onderwijs aangeboden door de school 

Het domeinspecifieke onderwijs van EPP richt zich op het hele domein van de 

experimentele psychopathologie, waarbij het accent ligt op de thema’s van EPP. Dit 

impliceert dat een (aanzienlijk) deel van het onderwijs niet direct van toepassing is op 

het onderzoeksthema van de individuele promovendus. Het doel van de opleiding tot 

onderzoeker in EPP is echter om een brede opleiding te bieden waarbij de 

promovendus juist óók kennis neemt van onderwerpen uit de experimentele 

psychopathologie die niet direct met de promotie verband houden. 

Het onderwijs dat vanuit de onderzoekschool EPP wordt aangeboden is zo ingericht, 

dat wanneer men dit onderwijs gedurende 4 jaar volgt, de volgende onderdelen 

gevolgd zijn: 

C.1 Domein-specifieke symposiums over onderzoek op het terrein van de 

psychopathologie, in het bijzonder met betrekking tot de thema’s waarop de 

onderzoekschool zich speciaal richt. De symposia worden veelal gegeven door 

vooraanstaande (buitenlandse) onderzoekers. De symposia kunnen zowel 

psychologisch als biologisch van aard zijn. 

C.2 Domein-specifieke symposia in de methodologie en statistiek van experimenteel 

onderzoek waarbij verschillende statistische vaardigheden aan bod komen (wisselend 

aanbod per jaar). Voorbeelden zijn: psychometrisch onderzoek, therapie-effect 

onderzoek, herhaalde metingen, covariantieanalyse, factoranalyse (exploratief en 

confirmerend), SEM, meta-analyse, analyse van ontbrekende waarden en non-

parametrische statistiek. 

 

D. Domein-specifiek onderwijs dat niet door de school wordt aangeboden 

 Nationaal en internationaal wordt onderwijs aangeboden dat relevant kan zijn voor 

promovendi bij EPP. Denk aan aanverwante onderzoekscholen, instellingen voor 

nascholing en opleiding en ‘summerschools’. 

 

E. Colloquia, congressen en symposia 

E.1 Promovendi dienen te participeren in werkbesprekingen, colloquia en/of 

literatuurbesprekingen van de vakgroep/instelling waarbij ze zijn aangesteld en te 

refereren over hun eigen onderzoek binnen hun groep. 

E.2 Promovendi dienen congressen te bezoeken die relevant zijn in het kader van hun 

onderzoeksproject en daar bij voorkeur ook eigen onderzoek te presenteren. Het 

volgen van symposia en lezingen valt ook onder deze categorie. 

 

4.2  Tijdsinvestering 

 

Promovendi worden geacht ongeveer 20% van hun werktijd aan opleiding uit de onderdelen B 

tot en met E te besteden, inclusief voorbereidingstijd hiervoor. Het onderwijs uit onderdeel B 

(algemeen vormend) zal doorgaans vooral in de eerste jaren van de aanstelling worden 

gevolgd, terwijl de activiteiten in de overige onderdelen gedurende de gehele 

aanstellingstermijn relevant zijn.  

 

4.3 Certificaat 

 

Na voltooiing van hun proefschrift kunnen EPP-promovendi, die minimaal 8 symposia (staat 

gelijk aan 8 ECTS) hebben doorlopen, waaronder minimaal één presentatie in het Engels over 

het eigen onderzoek op een EPP-bijeenkomst hebben gegeven, een certificaat van de school 

ontvangen. 
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Op het certificaat staat vermeld welk onderwijs gevolgd is met het aantal behaalde ECTS 

punten. Voor een tweedaags symposium staat 1 ECTS en voor een eendaags symposium  

½ ECTS. Dit is inclusief de tijd die besteed dient te worden aan het vooraf bestuderen van de 

opgegeven literatuur. 

Vanaf 2016 moeten er minimaal 7 door EPP aangeboden symposia gevolgd zijn en kan er 

maximaal 1 externe cursus meetellen (indien deze vergelijkbaar is met de EPP symposia). Voor 

externe symposia geldt dat er een bewijs van deelname en een programma opgestuurd moeten 

worden naar Bureau onderzoekschool EPP, waarna in overleg met de voorzitter van de 

opleidingscommissie wordt beslist of het symposia gelijk gesteld wordt aan een EPP 

symposium.  

 

Om dit te kunnen beoordelen hebben wij nodig:  

-  een omschrijving van de inhoud en de lengte van het symposium; 

-  een bewijs van deelname. 

 

Voor promovendi van nieuw deelnemende universiteiten die tijdens hun promotieproject zijn 

ingestroomd in het opleidingstraject van de school, gelden in principe dezelfde regels als 

hierboven beschreven. Indien er geen acht EPP-symposia gevolgd kunnen worden voor het 

einde van het promotietraject, verzoeken we deze promovendi contact op te nemen met het 

Bureau van de Onderzoekschool EPP. 

 

Promovendi die hun proefschrift niet voltooien krijgen geen certificaat, maar een aangepaste 

verklaring. 

 

 

4.4 Voortgang 

 

Jaarlijks dient de voortgang van elke promovendus geëvalueerd te worden door de 

promotor/begeleider. Er wordt nagegaan hoe het staat met de voortgang van het 

onderzoeksproject, het gevolgde onderwijs en het door de promovendus gegeven onderwijs. 

Wanneer promovendi problemen ervaren in de voortgang van hun project en/of hun opleiding 

die zij niet hebben kunnen oplossen met hun directe promotor/begeleider, dan wordt dit 

voorgelegd aan hun vakgroepvoorzitter en/of instituutsdirecteur of de personeelsconsulent. 

Indien ook dan nog geen oplossing gevonden kan worden, fungeert de directeur van de school 

als vertrouwenspersoon. Voor de promovendi voor wie de directeur tevens promotor of 

begeleider is, neemt de voorzitter van het bestuur die taak waar. 

 

 

4.5 Toegankelijkheid van opleidingsactiviteiten  

 

De opleidingsactiviteiten die georganiseerd worden door de school zijn allereerst bedoeld voor 

de promovendi van de school. Daarnaast zijn ze ook toegankelijk voor de seniorleden, 

aspirantleden en postdocs van de school, waarbij er zorg voor wordt gedragen dat het 

opleidingskarakter van de activiteiten behouden blijft. Indien het aantal plaatsen beperkt is 

hebben promovendi voorrang bij inschrijving. Promovendi van andere onderzoekscholen 

kunnen op beperkte schaal participeren aan opleidingsactiviteiten van de onderzoekschool EPP, 

waarbij geldt dat EPP-promovendi en overige leden van de school voorrang hebben bij 

inschrijving. Daarna kunnen, indien nog plaatsen vrij zijn, geïnteresseerden (bij voorkeur 

promovendi) (tegen betaling) inschrijven. 
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Indien een promovendus niet kan meedoen, moet deze dit communiceren met haar/zijn 

begeleider. Let wel, het is in principe de bedoeling dat promovendi zich zo breed mogelijk 

scholen tijdens het promotie-traject. 

 

Bij verhindering na inschrijving voor deelname aan EPP-symposia wordt men dringend 

verzocht zich tijdig af te melden zodat anderen alsnog deel kunnen nemen.  

Indien een inschrijver zich niet tijdig afmeldt wordt dit gemeld aan de begeleiders van de 

promovendus en de bestuursleden van de betrokken universiteit met een cc aan de 

promovendus. Wanneer dit herhaaldelijk voorkomt, worden de begeleiders geacht maatregelen 

te nemen. De promovendus wordt tevens geacht tijdens het gehele symposium aanwezig te 

zijn. Indien het symposium vroegtijdig wordt verlaten dan kan de organisatie besluiten het 

symposium voor de helft te laten meetellen.  

 

Het bijwonen van EPP-symposia door promovendi buiten hun aanstellingstermijn, wordt niet 

door de onderzoekschool vergoed. 

 

 

4.6 Evaluatie onderwijs academisch jaar 2017-2018 

 

Het onderwijs wordt geëvalueerd door middel van schriftelijke evaluatieformulieren. De 

gegevens daaruit worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Om een indruk te geven van 

hoe het onderwijs het afgelopen jaar geëvalueerd is zijn hier de gemiddelde cijfers (schaal 0-

10) weergegeven voor de symposia van het afgelopen academisch jaar: 

 

- Transdiagnostic variables: 7.9  

- Bayesian statistics: 7.9 

- Inhibition: 8 

- EPP PhD-Day: 8 

- EPP-Day: 8 

- Clinical trials: 7.3  

 

4.7 Onderwijsaanbod academisch jaar 2018-2019 

 

Voor een actueel overzicht van het onderwijsaanbod kan de website  http://www.epp-

research.eu geraadpleegd worden. De voorlopige onderwijsagenda 2018-2019 ziet er als volgt 

uit:  

 
Opleidingsprogramma Onderzoekschool EPP 2018-2019 
 
125. EPP symposium “Empathy and Theory of Mind.” 

People with psychiatric diagnoses often present with alterations in empathy and Theory of 

Mind. This may contribute to interpersonal problems, a lower quality of life, and a worse 

prognosis. Conversely, improvement in empathy and Theory of Mind may contribute to better 

clinical outcomes. Therefore, it is important to study and understand empathy and Theory of 

Mind in the context of psychopathology. 

 

In this symposium you will learn about various ways of studying empathy and Theory of Mind, 

about their biological basis, and about their interpersonal nature (day 1). The role of empathy 

and Theory of Mind in the onset and maintenance of psychopathology will also be discussed 

http://www.epp-research.eu/
http://www.epp-research.eu/
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(day 2). 

 

Date: 18 & 19 Oct 2018 

Enrollment: https://epp-research.eu/phd-training-program    

Organization: Ann Meulders, Bruno Verschuere. Marije aan het Rot 

Location: Kapellerput, Heeze, The Netherlands, http://www.kapellerput.nl  
 
 
126. EPP symposium “Meta-analysis” 
 
In the field of experimental psychopathology, meta-analyses are increasingly used to come to 

pooled effect-size estimates with regard to an association/effect of interest [e.g., ‘exposure on 

average decreases anxiety over studies (Cohen’s d = 0.5, 95%CI = 0.25 to 0.75)]. An additional 

goal of meta-analysis is to quantify the amount of between-study heterogeneity and when 

present, to explain it [e.g., ‘exposure decreases anxiety, but only in case in vivo exposure is 

applied’]. The results from meta-analyses, are by many regarded as representing a high level of 

evidence.  

 

Given the above, it seems important to us that researchers in the field of experimental 

psychopathology at least have a basic knowledge on what meta-analysis is about. Hence, in this 

symposium, we will set out the steps that are involved in preforming meta-analyses. Expert 

speakers are invited, who in their presentation, will focus on the reasons to perform a meta-

analysis, the benefits of this particular method, and the pitfalls and difficulties that you may 

encounter when performing or interpreting one. Beyond that, you will acquire hands-on 

experience in performing a meta-analysis 

 
Date: 6 & 7 december 2018 
Enrollment: https://epp-research.eu/phd-training-program   
Organization: Marc Molendijk, Bruno Verschuere, Evi-Anne van Dis 
Location: Kapellerput, Heeze, The Netherlands, http://www.kapellerput.nl  
 
 
127. EPP symposium “Stress and Memory” 
 
It is well known that stressful experience can shape memories. For instance, emotional 

experiences are usually better remembered and at the same time during a stressful experience 

people tend to have a selective focus, leading to specific but not always accurate memories. 

How this can be and which factors are important in this relation will be discussed and 

explained by experts in the field. We will invite people working in Psychiatry, Psychology and 

Neurobiology.  

Apart from interesting lectures we will also have an interactive part of the symposium during 

which we will need your active participation in a small experiment. 

We hope that it will be a memorable and stress-free symposium. 

 
Date:  7 & 8 February 2019 
Enrollment: https://epp-research.eu/phd-training-program  

Organization: Marc Molendijk, Jamey Elsey, Lotte Gerritsen 
Location: Kapellerput, Heeze, The Netherlands, http://www.kapellerput.nl  
 
 

https://epp-research.eu/phd-training-program
http://www.kapellerput.nl/
https://epp-research.eu/phd-training-program
http://www.kapellerput.nl/
https://epp-research.eu/phd-training-program
http://www.kapellerput.nl/
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128. EPP “PhD-Day” 
 
During this special day, which precedes the annual EPP Day, selected PhD students present and 

receive feedback on their work. Moreover, an interactive workshop is organized for all PhD 

students. All EPP PhD students are invited. The PhD Students Day provides an excellent 

opportunity for meeting other EPP PhD students in a setting that is both professional and 

casual. The day is designed to foster discussion. The presentations are integrated into 

interactive symposia, in which there is ample time for discussing results and their possible 

implications. The topic of the workshop is to be determined but will be centered on personal 

growth. Previous years' topics have included talent development, writing skills, and media 

exposure. 

 

Date: 28 maart 2019 

Enrollment:https://epp-research.eu/phd-training-program 

Organization: Danielle Remmerswael, Marie-Anne Vanderhasselt 

Location: hotel Mitland, Utrecht, The Netherlands, http://www.mitland.nl  

 
 
129. “EPP-Day” 
 
Every year, the EPP board commissions the organization of an annual EPP-day, in 

collaboration with the EPP educational committee. It is strongly recommended that all EPP 

researchers attend this special event. Main aim of the conference is to facilitate a platform 

where EPP members (both juniors and seniors) can meet and exchange ideas in an inspiring 

atmosphere. The program provides an up-to-date overview of the most exciting new research 

that is being conducted within the school. A prominent keynote speaker from outside the 

school is invited, who presents on a broad theme related to experimental psychopathology. In 

addition, the annual price for the best academic paper (“de artikelprijs”) is handed out to a 

promising young researcher 

 

Date: 29 maart 2019 

Enrollment: https://epp-research.eu/phd-training-program     

Organization: Danielle Remmerswael, Marie-Anne Vanderhasselt , Marieke Dewitte , Peter 

Muris 

Location: In de Driehoek, Utrecht, The Netherlands, http://www.indedriehoek.nl  

 
 
130. EPP symposium “E-Health and personalized medicine.”  
 
Electronic health (eHealth) is an emerging field in the intersection of technology advantages 

and health care. eHealth offers great possibilities for accelerating the latest research results 

towards clinical practice and opens doors for the application of personalized medicine. Indeed, 

using e-Health, it is possible to move away from a “one size fits all” approach but allows 

tailored psychological interventions to result in the best treatment or outcome.  

 

For this two-day symposium, we will invite expert speakers to discuss all steps in an 

eHealth/personalized medicine application: setting up the design, data collection, data analyses, 

markers for personalized medicine, etc. in a wide variety of psychopathological problems (e.g., 

anxiety, depression, substance use, anxiety, eating disorders, ADHD). In addition, speakers will 

also focus on eHealth interventions that aim at improving mental health, whether or not based 

https://epp-research.eu/phd-training-program
http://www.mitland.nl/
https://epp-research.eu/phd-training-program
http://www.indedriehoek.nl/
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on a personalized approach. During the symposium, there will be a practical assignment 

 
Date: 16 & 17 May 2019 

Enrollment: https://epp-research.eu/phd-training-program   

Organization: Lien Faelens, Marie-Anne Vanderhasselt, Danielle Remmerswaal 

Location: Kapellerput, Heeze, The Netherlands, http://www.kapellerput.nl   
 
4.8 Artikelprijs EPP 

 

Jaarlijks wordt er een publicatieprijsvraag georganiseerd voor promovendi van de 

onderzoekschool. In het academisch jaar 2017/2018 is voor de 21
e
 maal een 

 EPP-artikelprijsvraag georganiseerd. Op 6 april 2018 is de prijs uitgereikt aan: Dhr. Andreas 

Burger (LEI) voor zijn artikel: Mixed evidence for the potential of non-invasive transcutaneous 

vagal nerve stimulation to improve the extinction and retention of fear Co-auteurs: B. Verkuil , 

H. Fenlon , L. Thijs , L. Cools , H.C. Miller , B. Vervliet , I. Van Diest 

 

Het doel van deze prijs is een kader te creëren waarin jonge wetenschappers niet alleen kennis 

nemen van elkaars onderzoeksplannen, maar elkaar ook op de hoogte brengen van de 

uitkomsten. De prijs dient vooral beschouwd te worden als prikkel om te laten zien wat er 

gepubliceerd is, gepubliceerd gaat worden, of aangeboden is voor publicatie. De prijs bedraagt  

€ 450,-. 

 

De spelregels: 

- Deelname staat alleen open voor promovendi van EPP (hieronder vallen ook diegenen die 

het afgelopen academische jaar aangesteld waren als promovendi bij EPP). 

- Elke promovendus mag één artikel insturen waarvan hij of zij de eerste auteur is. 

- De artikelen dienen gepubliceerd te zijn, geaccepteerd voor publicatie, of aangeboden voor 

publicatie, in het academisch jaar voorafgaand aan de uitreiking (1 september t/m 31 

augustus). Een bewijs van acceptatie voor publicatie, dan wel van ontvangst van het 

betreffende artikel door het tijdschrift, dient te worden meegezonden in het geval het om 

(nog) niet gepubliceerde artikelen gaat. 

- In de beoordeling van de manuscripten wordt het exemplarisch karakter van het onderzoek 

voor EPP als criterium meegenomen. D.w.z. er wordt gebruik gemaakt van experimentele 

methoden om een gedragswetenschappelijke (of biopsychologische) hypothese over een 

(causaal) mechanisme in de verklaring van psychopathologie te toetsen. 

- De artikelen worden beoordeeld door een commissie van beoordelaars van de in EPP 

participerende universiteiten. Op basis van deze jurybeoordeling wordt er een winnaar 

kozen. De winnaar wordt gevraagd op de EPP-dag een korte Engelstalige presentatie te 

houden van het onderzoek dat in het artikel wordt beschreven. 

 

Het tijdschema voor de 22
e
 prijsuitreiking: 

- artikelen uit het academisch jaar 2017/2018, d.w.z. gepubliceerd, geaccepteerd, of 

aangeboden tussen 1-9-2017 en 31-8-2018; 

- inzenden voor deelname tot 1 september 2018; 

- uitreiking tijdens de volgende EPP-dag in 2019. 

 

Verzendadres artikelen: 

Bureau Onderzoekschool EPP 

t.a.v.Caroline van Loo 

E-mail: ozschoolepp@maastrichtuniversity.nl 

https://epp-research.eu/phd-training-program
http://www.kapellerput.nl/
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4.9 Bijdrage in de kosten voor een beroepsopleiding 

 

Voor promovendi kan het volgen van een door de beroepsgroep erkende beroepsopleiding van 

belang zijn voor het promotie-onderzoek. Het bestuur erkent dit belang en wil waar mogelijk 

steun bieden. Het bestuur ziet hierin tevens een goede gelegenheid haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de werkgelegenheid van promovendi tot 

uitdrukking te brengen. In de praktijk betekent dit dat zij een budget beschikbaar heeft gesteld 

voor de tegemoetkoming in de kosten van de beroepsopleiding mits de betreffende 

beheerseenheid waar de promovendus is aangesteld in gelijke mate in de kosten bijdraagt.  

 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds gelden de volgende 

randvoorwaarden:  

a. Er is sprake van een door de beroepsgroep erkende, langdurige opleiding die een 

substantiële investering vergt. Erkend worden de wet-BIG erkende opleidingen tot GZ-

psycholoog, Psychotherapeut, en Klinisch Psycholoog, alsmede de opleiding tot cognitief 

gedragstherapeut VGCT. 

b. Er zijn aanwijsbare raakvlakken met het promotieonderzoek. 

c. In het opleidings- en begeleidingsplan van de promovendus is de opleiding op adequate 

wijze ingebed (d.w.z. tijd voor het volgen van de opleiding en mogelijkheid tot praktisch 

werken in een erkende GGZ-instelling). 

d. De universiteit waarbij de promovendus is aangesteld draagt in gelijke mate bij in de kosten 

van de opleiding. 

 

Geassocieerde leden komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming. 

 

Verder gelden nog de volgende beperkingen: 

- Het maximumbedrag dat een promovendus voor de totale opleiding uit het fonds kan 

ontvangen is € 2270,-. 

- Alleen voor het inschrijvingsgeld van cursussen kan een beroep op het fonds gedaan 

worden, kosten voor bijvoorbeeld leertherapie, supervisie, reiskosten en studiemiddelen 

komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

- Het fonds is uitsluitend bedoeld voor promovendi en beursalen van EPP. Promovendi voor 

wie de begeleiders een incentive ontvangen van de universiteit worden uitgesloten van deze 

regeling. 

 

Aanvragen voor vergoeding van een beroepsopleiding dienen door de promovendus en diens 

begeleider/promotor gericht te worden aan het Bureau Onderzoekschool EPP. De aanvraag 

moet betrekking hebben op de gehele cursusduur van de opleiding (aanvragen m.b.t. opleiding 

die starten in het academisch jaar 2018-2019 dienen vóór 30 september 2018 bij Bureau 

Onderzoekschool EPP ontvangen te zijn). Indien u pas na 30 september 2017 uw aanvraag in 

kunt dienen, omdat u pas na die datum in dienst treedt, kunt u uw aanvraag een jaar later 

indienen en zal de bijdrage, indien de aanvraag wordt goedgekeurd, met terugwerkende kracht 

worden toegekend. De aanvraag wordt in eerste instantie getoetst door de 

opleidingscoördinator en de directeur, die advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur 

besluit of de aanvraag wordt gehonoreerd. Indien er meer aanvragen zijn dan er geld 

beschikbaar is, is de mate waarin de opleiding nodig is voor het project (b) en de wijze van 

inbedding in het opleidings- en begeleidingsplan (c) doorslaggevend. 
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De bijdrage in de cursuskosten wordt per academisch jaar overgemaakt nadat een bewijs van 

positieve evaluatie, afgegeven door de eigen werkgever, en een betalingsbewijs van de cursus 

door de onderzoekschool EPP is ontvangen.  

De vorderingen en toetsresultaten van de promovendus met betrekking tot de beroepsopleiding 

worden geëvalueerd in het kader van de jaarlijkse voortgangsevaluatie. Indien de vorderingen 

en toetsresultaten negatief zijn is de onderzoekschool gerechtigd de financiering tussentijds te 

beëindigen.
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5 Promovendi EPP 

 

 

 

Mw. Drs. Jacqueline (J.G.L.) A-Tjak 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA / PsyQ Zaandam 

Acceptance and Commitment Therapy vergeleken met Cognitieve Therapie in de behandeling 

van de depressieve stoornis 

Aanstellingstermijn: 5-1-2012 t/m 31-12-2018 

Telefoon: +31 (0)88 3572637 

E-mail: j.a-tjak@psyq.nl 

 

Mw. Hanieh (H.A.) Abeditehrani MSc 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

De werkzaamheid van Cognitive Behavioral Group Therapy, Psychodrama en de combinatie 

van beide voor de behandeling van sociale angststoornis 

Aanstellingstermijn: 13-11-2014 t/m 15-1-2021 

E-mail: h.abeditehrani@uva.nl 

 

Angelos (A.A.) Angelidis MSc 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Angst en cognitieve prestaties: betere inzichten en nieuwe behandelingen 

Aanstellingstermijn: n.v.t 

Telefoon: +31 (0)71 5276457 

E-mail: a.angelidis@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Retha (R.) Arjadi MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

The effectiveness of internet-based behavioral activation intervention led by lay health 

counselors for depressed patients in Indonesia 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)50 3636344 

E-mail: r.arjadi@rug.nl  

 

Mw. Drs. Astrid (A.E.) Baljé 

Sectie Klinische Psychologie LEI / PsyQ Haaglanden  afdeling Angststoornissen 

Groepsgewijze Cognitieve Gedragstherapie en groepsgewijze schemagerichte cognitieve 

therapie voor sociale fobie met een comorbide ontwijkende persoonlijkheidsstoornis 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)88 3572998 

E-mail: astrid.balje@psyq.nl 

 

Mw. Danielle (D.J.P.) Bartels MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

De rol van verwachtingsleren bij placebo en nocebo effecten op jeuk en pijn 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)71 5274337 

E-mail: d.bartels@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Eline (E. B. ) Belmans 

mailto:h.abeditehrani@uva.nl
mailto:d.bartels@fsw.leidenuniv.nl
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Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Negatief denken als "kwalijke"gewoonte bij depressieve jongeren beter begrijpen en 

doorbreken 

Aanstellingstermijn: 21-8-2017 t/m 20-8-2021 

Telefoon: +31 (0)475 579873 

E-mail: eline.belmans@kuleuven.be 

 

Mw. Lisa (L.J.M.) van den Berg MSc 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

De rol van neuronale emotionele reactiviteit in de intergenerationele overdracht van 

mishandeling: een familiestudie benadering 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)71 5276676 

E-mail: l.j.m.van.den.berg@fsw.leidenuniv.nl 

 

Nathan (N.) van den Bergh MSc 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Cognitieve Controle Training as intervention for repetitive negative 

thinkingAanstellingstermijn: 1-10-2016 t/m 31-8-2020 

Telefoon: +32 (0) 92 649414 

E-mail: nathan.Vandenbergh@ugent.nl 

 

Mw. Tamara (T.L.F.) De Beuf MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Risk assessment and management in secured residential youth care: START:AV validation 

and application in treatment planning 

Aanstellingstermijn: 1-7-2015 t/m 1-7-2019 

Telefoon: +31 (0)488 471013 

E-mail: T.DeBeuf@ogheldring.nl 

 

Mw. Drs.Emma (E.) Biggs  

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie KU Leuven / CPS UM 

Naar een neuro-cognitief model van angstvermijding 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: emma.biggs@kuleuven.be 

 

Joseph (J.S.) Blythe MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

De kracht van verwachtingen: Het ontrafelen van de rol van nocebo-effecten in de sensitisatie 

van somatische symptomen, project 1, focus vermoeidheid 

Aanstellingstermijn: 15-11-2017 t/m 14-11-2021 

Telefoon: +31 (0)71 5273035 

E-mail: j.s.blythe@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Marlies (M.E.) Brouwer MSc 

Klinische Psychologie UU 

Stop or Go? Afbouw van antidepressiva in de zwangerschap 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)30 2532387 

E-mail: m.e.brouwer@uu.nl 

mailto:j.s.blythe@fsw.leidenuniv.nl
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Mw. Suzanne (S.) Brugman MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Cognitieve predictoren van toekomstig agressief gedrag bij antisociale daders 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)43 3881249 

E-mail: suzanne.brugman@maastrichtuniversity.nl 

 

Andreas (A.M.) Burger MSc 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Effecten van vagale zenuwstimulatie op perseveratieve cognitie 

Aanstellingstermijn: 1-11-2014 t/m 31-10-2018 

Telefoon: +31 (0)71 5272727 

E-mail: a.m.burger@fsw.leidenuniv.nl 

 

Drs. Ken (K.) Ceulemans 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Stemming, stop-regels en taakuitvoering bij chronische pijn 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: ken.ceulemans@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Anastasia (A.S.) Chalkia MSc 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Experimentele amnesie voor emotionele herinneringen bij mensen 

Aanstellingstermijn 7-12-2015 t/m 6-12-2019 

Telefoon: +32 (0)16 329208 

E-mail: anastasia.chalkia@kuleuven.be 

 

Dr. Dirk (H.J.T.M.) Corstens 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM / RIAGG Maastricht 

Healing Voices. Een onderzoek naar sociaal psychiatrische en psychotherapeutische 

interventies bij mensen die stemmen horen 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)43 3299780 

E-mail: d.corstens@riagg-maastricht.nl 

 

Mw. Imke (I.) Courtois MSc 

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie KU Leuven 

Het effect van trage en diepe ademhaling op pijn perceptie 

Aanstellingstermijn: 1-12-2014 t/m 30-11-2018 

Telefoon: +32 495780941 

E-mail: imke.courtois@kuleuven.be 

 

Wouter (W.R. ) Cox MRes 

Klinische Psychologie en Psychonomie UvA 

Forgetting Trouble is the way to cure it 

Aanstellingstermijn: 1-9-2016 t/m 30-8-2020 

Telefoon: +31 (0)6 18412904 

E-mail: w.r.cox@uva.nl 

 

mailto:ken.ceulemans@psychology.unimaas.nl
mailto:d.corstens@riagg-maastricht.nl
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Mw. Fania (F.C.M.) Dassen MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Cognitieve controle interventies tegen globesitas 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)43 3881606 

E-mail: f.dassen@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Anne (A.M.J.) Deckers MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM / RIAGG Maastricht – Kind & Jeugd 

Sociale interactie bij kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: anne.deckers@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Josefien (M.G.) Dedoncker MSc 

Psychiatrie en Medische Psychologie UGent 

Een onderzoek naar de effecten van een combinatie tussen neuromodulatie en cognitieve 

controle therapie als behandeling voor therapie-resistente depressie 

Aanstellingstermijn: 1-1-2016 t/m 31-12-2019 

Telefoon: +32 (0)33 25894 

E-mail: josefien.dedoncker@ugent.be 

 

Tycho (T.J.) Dekkers MSc 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Suboptimaal beslisgedrag in adolescenten met ADHD 

Aanstellingstermijn: 1-9-2013 t/m 31-8-2019 

Telefoon: +31 (0)20 5256272 

E-mail: t.j.dekkers@uva.nl 

 

Mw. Mathilde (M.E.) Descheemaeker MSc 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Indirect gemeten attitudes als voorspeller van alcoholgebruik: De rol van attitude 

toegankelijkheid 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: mathilde.descheemaeker@kuleuven.be 

 

Mw. Denise (D.S.) van Deursen MSc 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Het veranderen van impliciete cognitieve processen bij alcoholverslaving  

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: d.s.vandeursen@uva.nl 

 

Mw. Evi-Anne (E.A.M. ) van Dis MSc 

Klinische Psychologie UU 

Voorkomen van terugval na exposure therapie voor angststoornissen door het veranderen 

van de valentie van angst-relevante stimuli 

Aanstellingstermijn: 1-6-2016 t/m 31-5-2020 

Telefoon: +31 (0) 302538640 

E-mail: e.a.m.vandis@uu.nl 

 

Mw. Rozanne (R.J.M.) van Donkersgoed MSc 

mailto:josefien.dedoncker@ugent.be
mailto:e.a.m.vandis@uu.nl
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Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Empathie bij mensen met een kwetsbaarheid voor psychosen 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)58 2932700 

E-mail: Rozanne.Donkersgoed@ggzfriesland.nl 

 

Sacha Béla (S.B.) Duken MSc 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

The rise and fall of emotional memory distorsions 

Aanstellingstermijn: 1-11-2018 t/m 31-10-2021 

E-mail: s.b.duken@uva.nl 

 

Drs. Eric (E.L.M.) Dumont 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Bijdragen aan onderzoek naar cognitieve gedragstherapeutische behandeling van 

pediatrische eetproblemen. 

Aanstellingstermijn: 1-10-2015 t/m 30-9-2020 

Telefoon: +32 (0) 65 1060165 

E-mail: edumont@seyscentra.nl   

 

Mw. Drs. Hermien (H.J.) Elgersma 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG / Accare 

Drenthe/Overijssel, De Ruyterstee, Centrum voor Eetstoornissen 

Doorbreek het ritme van depressie 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: h.j.elgersma@rug.nl 

 

James (W.B.) Elsey MSc 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Translating memory reconsolidation research into clinical applications 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)20 5256716 

E-mail: j.w.b.elsey@uva.nl 

 

Mw. Lien (L. ) Faelens MSc 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

"Je bent niet langer mijn facebook-vriend ": De invloed van sociale media op zelfwaarde 

(in)stabiliteit en risico voor depressie" 

Aanstellingstermijn: 1-10-2016 t/m 30-9-2020 

Telefoon: +32 (0)9 2646414 

E-mail: lien.faelens@ugent.be 

 

Mw. Drs. Maaike (M.) Ferwerda 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Tailored cognitief gedragstherapeutische behandeling via E-health bij reumatoide artritis 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: maaike.ferwerda@radboudumc.nl 

 

Mw. Lorraine (L.) Fliek MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

De rol van de confirmatie bias in de ontwikkeling en instandhouding van angst bij kinderen 

mailto:s.b.duken@uva.nl
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Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)43 3881608 

E-mail: lorraine.fliek@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Sieske (H.M.J.) Franssen MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

"Once you pop, you just can’t stop": hoe mindset de biologie bepaalt en je laat eten 

Aanstellingstermijn: 1-1-2015 t/m 31-12-2018 

Telefoon: +31 (0)43 3881612 

E-mail: sieske.franssen@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Minita (M.) Franzen MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

When Silence Isn't Golden: Examining Interpersonal Functioning in Bullying Victims 

Aanstellingstermijn: 1-9-2016 t/m 31-8-2020 

Telefoon: +31 (0)50 3636763 

E-mail: m.franzen@rug.nl 

 

Drs. Thomas (Th.) Fuller 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Het onderzoeken van de beoordeling, behandeling en psychologische mechanismen van 

tinnitus 

Aanstellingstermijn: 1-10-2014 t/m 30-9-2018 

Telefoon: +31 (0)43 3881594 

E-mail: thomas.fuller@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Femke (F.J.) Gazendam MSc 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Oog in oog met Angst: een transdiagnostische benadering van etiologie en behandeling 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: f.j.gazendam@uva.nl 

 

Mw. Eveliina (E.A.A.) Glogan MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Understanding and challenging the spreading of pain-related avoidance behavior 

Aanstellingstermijn: 1-11-2017 t/m 31-10-2021 

Telefoon: +35 (0)840 1458852 

E-mail: eveliina.glogan@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Malvika (M.) Godara MSc 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Het trainen van aandachtsflexibiliteit voor emotionele informatie om veerkracht te verhogen 

bij depressieve patiënten: een neurocognitieve aanpak 

Aanstellingstermijn: 1-11-2016 t/m 31-10-2020 

Telefoon: +32 (0)9 264 9414 

E-mail: malvika.godara@ugentbe 

 

Bart (B.) Hartogsveld MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Waarom ons brein onder stress gewoontes verkiest 

Aanstellingstermijn: 1-10-2016 t/m 30-9-2020 

mailto:malvika.godara@ugentbe
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Telefoon: +31 (0)43 3882468 

E-mail: bart.hartogsveld@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dianne (D.) van der Heide MSc 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Unravelling the Impact of Emotional Maltreatment on the Developing Brain 

Aanstellingstermijn: 1-2-2017 t/m 31-1-2022 

E-mail: d.van.der.heide@leidenuniv.nl  

 

Mw. Janika (J.) Heitmann MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG / 

Verslavingszorg Noord Nederland 

Internet gebaseerde aandachtsbias modificatie als toevoeging aan de reguliere behandeling 

voor patiënten met alcohol en cannabis verslaving 

Aanstellingstermijn: 1-12-2015 t/m 30-11-2018 

Telefoon: + 31 (0)6 30447103 

E-mail: j.heitmann@vnn.nl 

 

Mw. Eline (E.H.M.J. ) Hendriks MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Schuld en schaamte bij jonge kinderen: adolescenten en implicaties voor ontwikkeling en 

psychopathologie 

Aanstellingstermijn: 16-2-2017 t/m 14-2-2021  

 

Christiaan (C.M.) Hoeboer MRes 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Voorspellers, mediatoren en moderatoren van traumagerichte behandeling van post 

traumatische stress klachten ten gevolge van vroegkinderlijk trauma 

Aanstellingstermijn: 1-3-2017 t/m 28-2-2020 

E-mail: c.m.hoeboer@gmail.com  

 

Mw. Drs. Marlies (M.) den Hollander 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM / Academisch Ziekenhuis Maastricht 

De effectiviteit van Graded Exposure in vivo versus gestandaardiseerde fysiotherapie bij 

Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 (CRPS-1) patienten met aan pijn gerelateerde 

vrees: een gerandomiseerde klinische studie 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: marlies.denhollander@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Sanne (S.T.L. ) Houben MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

De pseudoherinnering effecten van EMDR en Imagery Rescripting in de behandeling van 

PTSD 

Aanstellingstermijn: 1-1-2017 t/m 31-12-2020 

Telefoon: +31 433881927 

E-mail: sanne.houben@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Lisanne (L.E.A.M.) van Houtum MSc 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Unravelling the Impact of Emotional Maltreatment on the Developing Brain 

Aanstellingstermijn: 1-2-2017 t/m 31-1-2022 

mailto:bart.hartogsveld@maastrichtuniversity.nl
mailto:d.van.der.heide@leidenuniv.nl
mailto:c.m.hoeboer@gmail.com
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E-mail: l.a.e.m.van.houtum@fsw.leidenuniv.nl 

 

Alfons (A.M.P.N.) van Impelen MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Het ontwikkelen van een testbatterij om het aandikken van symptomen op te sporen 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)43 3881264 

E-mail: alfons.vanimpelen@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Loes (L.H.C.) Janssen  MSc 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Unravelling the Impact of Emotional Maltreatment on the Developing Brain 

Aanstellingstermijn: 1-2-2017 t/m 31-1-2022 

E-mail: l.h.c.janssen@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Iris (I.) Janssen MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Tackling Binge Eating 

Aanstellingstermijn: 1-6-2016 t/m 31-5-2020 

Telefoon: +31 (0)43 3881599 

E-mail: iris.janssen@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Ir. Rosanne (R.J.H.L.) Janssen 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Intelligentie versus kunstmatige intelligentie voor het voorspellen van effect van behandeling 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)43 3881693 

E-mail: rosanne.janssen@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Rachel (R.) de Jong MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

How to face your fears? Het optimaliseren van exposure behandeling van angststoornissen 

bij jeugdigen. 

Aanstellingstermijn: 1-6-2016 t/m 31-5-2019 

Telefoon: +31 (0) 50 3637607 

E-mail: r.de.jong@rug.nl 

 

Steven (S.) de Jong MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Metacognitieve Reflectie en Inzicht Therapie 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)6 12663456 

E-mail: steven.de.jong@rug.nl 

 

Mw. Nienke (N.C.) Jonker MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Verleiding en beheersing: De rol van gevoeligheid voor beloning en straf op verstoord 

eetgedrag 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)50 3636176 

E-mail: n.c.jonker@rug.nl 

mailto:l.h.c.janssen@fsw.leidenuniv.nl
mailto:iris.janssen@maastrichtuniversity.nl
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Mw. Merve (M.) Karacaoglu MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

De kracht van verwachtingen: Het ontrafelen van de rol van nocebo-effecten in de sensitisatie 

van somatische symptomen, project 2 

Aanstellingstermijn: 1-11-2017 t/m 31-10-2021 

Telefoon: +31 (0)71 5272989 

E-mail: m.karacaoglu@fsw.leidenuniv.nl 

 

Kai (K.) Karos MSc 

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie KU Leuven 

Verberg je pijn: Pijn expressie, pijn-gerelateerde vrees en pijn sensitiviteit tijdens sociale 

dreiging  

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +32 (0) 16 326003 

E-mail: kai.karos@kuleuven.be 

 

Mw. Lilian (L.) Kloft MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Acute en vertraagde effecten vanTHC intoxicatie op valse herinneringen in een juridische 

context 

Aanstellingstermijn: 1-11-2016 t/m 31-10-2020 

Telefoon: +31 (0)43 388590 

E-mail: l.kloft@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Leonie (L.J.) Kreuze MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Boosheid in angstige kinderen: het verklaren van comorbide oppositionele gedragingen in 

kinderen met een angststoornis als reactie in bedreigende en niet belonende situaties, in 

stand gehouden door ouderlijke gedragingen 

Aanstellingstermijn: 1-9-2015 t/m 31-8-2020 

Telefoon: +31 (0)50 3637601 

E-mail: l.j.kreuze@rug.nl 

 

Mw. Elze (E.) Landkroon MSc 

Klinische Psychologie UU 

Een nieuwe aanpak voor  het vermindere van angst middels het verstoren van het 

reconsolidatieproces van het angstgeheugen 

Aanstellingstermijn: 1-11-2016 t/m 1-11-2020 

Telefoon: +31 (0)30 2537553 

E-mail: e.landkroon@uu.nl 

 

Mw. Anke (A.I.A.) Lemmens MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Do not avoid, have no fear, extinction is near: Factors underlying approach-avoidance 

behaviour 

Aanstellingstermijn: 1-1-2018 t/m 31-12-2021 

Telefoon: +31 (0)43 3884047 

E-mail: anke.lemmens@maastrichtuniversity.nl  

 

Jelle (J.W.R.) van Leusden MSc 

mailto:kai.karos@kuleuven.be
mailto:l.kloft@maastrichtuniversity.nl
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Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Training the Circadian Rhythm: Conditioning of the Cortisol Awakening Response 

Aanstellingstermijn: 1-9-2016 t/m 30-8-2020 

Telefoon: +(0)31 71 5276796 

E-mail: j.w.r.van.leusden@fsw.leidenuniv.nl  

 

Mw. Yu (Y.L.) Liu MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

De dynamische aard van aandachtsbias van voedsel bij obesitas 

Aanstellingstermijn: 1-10-2017 t/m 30-9-2021 

Telefoon: +31 (0)43 3884015 

E-mail: yu.liu@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Sanne (S.) van Luenen MSc 

Sectie Klinische psychologie LEI 

Evaluatie van een evidence-based, door internet ondersteund zelfhulpprogramma voor 

mensen met HIV met milde tot matige depressieve klachten 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)71 5277957 

E-mail: s.van.luenen@fsw.leidenuniv.nl 

 

Matheus (M.) Lourenco  MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Wat vow wie? Gepersonaliseerde cognitieve gedragstherapie voor patiënten met chronische 

tinnitus 

Aanstellingstermijn: 1-11-2017 t/m 31-10-2020 

Telefoon: +31 (0)621 345592 

E-mail: matheus.lourenco@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Meriem (M.) Manaï MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Versterking van verwachtingen voor gezondheid en ziekte: Het trainen van het immuun en 

endocrien systeem 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)71 5273739 

E-mail: m.manai@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Astrid (A.G.H.) Meesters MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Verklarende psychologische voorspellers en mechanismen van pijn en herstel van pijn 

Aanstellingstermijn: 15-2-2015 t/m 14-2-2019 

Telefoon: +31 (0)43 3881601 

E-mail: astrid.meesters@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Stefanie (S.H.) Meeuwis MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Conditioneren van de immuunrespons 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)71 5274077 

E-mail: s.h.meeuwis@fsw.leidenuniv.nl 
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Yvo (Y.M.C.) Meevissen MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Optimisme en veerkracht tegen chronische pijn: mechanismen en interventie 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: yvo.meevissen@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Marieke (M.) van Meggelen MSc 

Instituut voor Psychologie EUR 

Virtuele eCoaching en Verhaal verteltechnologie voor de behandeling van posttraumatische 

stressstoornis  

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)10 4088689 

E-mail: m.vanmeggelen@fsw.eur.nl 

 

Mw. Simone (S.) Meijer MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

De kracht van verwachtingen: Het ontrafelen van de rol van nocebo-effecten in de sensitisatie 

van somatische symptomen, project 3 

Aanstellingstermijn: 1-11-2017 t/m 31-10-2021 

Telefoon: +31 (0)71 5272988 

E-mail: s.meijer@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Hasse (H.) De Meyer MSc 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Associatieve leerprocessen in ADHD 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +32 (0)16 324011 

E-mail: hasse.demeyer@kuleuven.be 

 

Mw. Nicole (N.D.) Montijn MSc 

Klinische Psychologie UU 

Een nieuwe aanpak voor  het vermindere van angst middels het verstoren van het 

reconsolidatieproces van het angstgeheugen 

Aanstellingstermijn: 1-4-2017 t/m 31-3-2021 

E-mail: n.d.montijn@uu.nl 

 

Mw. Selene (S.) Nasso MSc 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

De temporele dynamiek van emotieregulatie: De rol van emotionele sensitiviteit en 

anticipatie 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon+32 (0)9 2649105 

E-mail: selene.nasso@ugent.be 

 

Mw. Elly (I.J.M.) Niesten MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Nep symptomen, hysterie, en moeder Teresa: Een cognitieve dissonantie analyse van 

simuleren 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)43 3881758 

E-mail: elly.niesten@maastrichtuniversity.nl 

mailto:n.d.montijn@uu.nl
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Mw. Mae (M.D.) Nuijs MSc 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Het Belang van Context: Het verbeteren van de Effectiviteit van Aandachttraining en 

Cognitieve Gedragstherapie voor Sociale Angst 

Aanstellingstermijn: 1-12-2015 t/m 30-11-2019 

Telefoon: +31 (0) 625690522 

E-mail: m.d.nuijs@uva.nl 

  

Mw. Inka (I.) Papenfuss MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Het onbekende accepteren: Processen gerelateerd aan onvoorspelbaarheid als mediatoren 

voor de effecten van mindfulness op angst. 

Aanstellingstermijn: 1-9-2017 t/m 31-8-2021 

Telefoon: +31 (0)6 27975369 

E-mail: i.papenfuss@rug.nl 

 

Mw. Elien (E.K.) Pieters MSc 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

De integratie van gamification technieken in aandachtstraining voor angst en depressie 

Aanstellingstermijn: 1-10-2014 t/m 30-9-2018 

Telefoon: +32 (0)9 2648615 

E-mail: elien.pieters@ugent.be 

 

Mw. Melanie (M.M.) van der Ploeg MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Stress-gerelateerde chronische cardiovasculaire activiteit: de invloed en veranderbaarheid 

van onbewuste stress-gerelateerde cognitie 

Aanstellingstermijn: 1-4-2012 t/m 4-12-2018 

Telefoon: +31 (0)71 5273695 

E-mail: m.m.van.der.ploeg@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Louise (L.) Vanden Poel MSc 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Autobiografische geheugencoherentie, emotionele verwerking en exposurebehandeling. 

Aanstellingstermijn: 1-9-2017 t/m 31-8-2021 

Telefoon: +32 (0) 16377188 

E-mail: louise.vandenpoel@kuleuven.be 

 

Mw. Drs. Sandra (S.) Raabe 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Emotieregulatie bij PTSS ten gevolge van vroegkinderlijke, chronische interpersoonlijke 

traumatisering 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)20 5256811 

E-mail: s.raabe@uva.nl 

 

Mw. Margit (M.I.) Ruissen MSc 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Het monitoren van fouten in individuele en sociale contexten in sociale angst 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

mailto:m.m.van.der.ploeg@fsw.leidenuniv.nl
mailto:louise.vandenpoel@kuleuven.be
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Telefoon: +31 (0)71 5273995 

E-mail: m.i.ruissen@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Lemmy (L.) Schakel MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

De effecten van een psychologische training gericht op het optimaliseren van het 

immuunsysteem 

Aanstellingstermijn: 1-9-2015 t/m 31-8-2018 

Telefoon: +31 (0)71 5276802 

E-mail: l.schakel@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Sara (S.) Scheveneels MSc 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Het optimaliseren van exposure behandeling via manipulatie van de aandacht en verwerking 

van de stimulusconfiguratie 

Aanstellingstermijn: 22-9-2014 t/m 21-9-2018 

Telefoon: +32 (0)16 323117 

E-mail: sara.scheveneels@kuleuven.be 

 

Mw. Charlotte (C.C.) van Schie MSc 

Klinische Psychologie LEI 

Emotie regulatie na sociale feedback bij Borderline persoonlijkheidsstoornis: onderliggende 

mechanismen en nieuwe methodologische benaderingen 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)71 5273917 

E-mail: c.c.van.schie@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Eva (E.A.) Schmitz MSc 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

De ontbrekende factor bij wiskundeangst. De rol en modificatie van cognitieve biases en 

executief functioneren 

Aanstellingstermijn: 1-3-2015 t/m 29-2-2020 

Telefoon: +31 (0)62 5690517 

E-mail: e.a.schmitz@uva.nl 

 

Mw. Manuela (M.W.A.) Schols MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Een instrument voor signalering van kindermishandeling door professionals in het onderwijs 

en de jeugdgezondheidszorg: ontwikkeling en validering van de Mini-CARE 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: manuela.schols@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Carmen-Silvia (C.,S.) Sergiou MSc 

Department of Psychology, Education & Child Studies EUR 

The effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) as a new intervention to 

improve empathy and reduce violence in forensic substance abuse patients. 

Aanstellingstermijn: 15-10-2017 t/m 15-4-2021 

E-mail: sergiou@essb.eur.nl 

 

Mw. Aleksandrina (A.) Skvortsova MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

mailto:sergiou@essb.eur.nl
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Conditionering endocriene systeem 

Aanstellingstermijn: 1-10-2014 t/m 30-9-2018 

Telefoon: +31 (0)71 5272727 

E-mail: a.skvortsova@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Rosanne (R.M.) Smits MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Training van immuunfuncties in juveniele idiopathische artritis: een nieuwe benadering met 

pharmacotherapeutisch conditioneren. 

Aanstellingstermijn: 1-6-2017 t/m 31-8-2021 

Telefoon: +31 (0)767 723739 

E-mail: r.m.smits@fsw.leidenuniv.nl 

 

Leroy (L.) Snippe MSc 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Cognitieve Bias-modifiactie bij gokstoornis 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: l.snippe@uva.nl 

 

Mw. Dana (D.M.E.) van Son MSc 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Angst en cognitieve prestatie, betere inzichten en nieuwe behandelmethoden 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)71 527 4048 

E-mail: d.m.e.van.son@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Paula (P.) von Spreckelsen MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Verschrikkelijke Ikke: Zelf-walging als een nieuwe benadering ter verklaring van een 

hardnekkig negatief lichaamsbeeld en problematisch eetgedrag 

Aanstellingstermijn: 1-9-2017 t/m 31-8-2021 

E-mail: p.von.spreckelsen@student.rug.nl 

 

Mw. Laura (L.A.) Steenhuis MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Psychotische ervaringen, sociale cognitie, en familie sociaal functioneren, in jongeren 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)50 3636825 

E-mail: l.a.steenhuis@rug.nl 

 

Martijn (M.W.) van Teffelen MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Computer- en therapeut-gestuurde cognitieve interventies voor hostiliteit: een blended e-

mental health benadering 

Aanstellingstermijn: 1-4-2016 t/m 31-3-2019 

Telefoon: +31 (0)43 388249 

E-mail: martijn.vanteffelen@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Judith (J.) Tekampe MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

mailto:r.m.smits@fsw.leidenuniv.nl
mailto:d.m.e.van.son@fsw.leidenuniv.nl
mailto:p.von.spreckelsen@student.rug.nl
mailto:martijn.vanteffelen@maastrichtuniversity.nl
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De rol van pre-cortisol behandeling bij stress exposure en stress management:een 

innovatieve benadering om psychoneurobiologische reacties te beïnvloeden 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)71 5275214 

E-mail: j.tekampe@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Mia (M.A.) Thomaidou MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

De kracht van verwachtingen: Het ontrafelen van de rol van nocebo-effecten in de sensitisatie 

van somatische symptomen, project 1, focus pijn 

Aanstellingstermijn: 15-11-2017 t/m 14-11-2021 

Telefoon: +31 (0)71 5273008 

E-mail: a.m.thomaidou@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Drs. Carola (C.A.) van Tilburg 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM / GGZ WNB 

Groepsgedragstherapie bij agressieve mannen in een vrijwillige ambulante GGZ-setting 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)164 289110 

E-mail: carola.vantilburg@maastrichtuniversity.nl / c.vantilburg@ggzwnb.nl 

 

Mw. Drs. Franca (F.M.C.L.) Tonnaer 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM / FPC de Rooyse Wissel 

Dimensies van impulsiviteit en agressie gerelateerd aan (persoonlijkheids)psychopathologie 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail: f.tonnaer@maastrichtuniversity.nl  

 

Mw. Juliane (J.) Traxler MSc 

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie KU Leuven 

De relatie tussen error-monitoring, error-gerelateerde negativiteit (ERN) en 

vermijdingsgedrag in pijn" 

Aanstellingstermijn: 1-10-2017 t/m 31-8-2021 

Telefoon: +32 (0)16 328168 

E-mail: juliane.traxler@kuleuven.be 

 

Mw. Lauranne (L.) Vanaken MSc 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Autobiografische geheugencoherentie, emotionele verwerking en exposurebehandeling. 

Aanstellingstermijn: 1-9-2017 t/m 31-8-2021 

Telefoon: +32 (0) 472351881  

E-mail: lauranne.vanaken@kuleuven.be 

 

Mw. Elien (E.V.) Vanderveren 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Narratieve coherentie in relatie tot geheugenspecificiteit, psychologisch welzijn, 

internaliserende symptomen en ruminatie.  

Aanstellingstermijn: 1-10-2016 t/m 30-9-2020 

Telefoon: +32 (0) 16379349 

E-mail: elien.vanderveren@kuleuven.be 

 

Mw. Suzanne (S.C.) van Veen  MSc 

mailto:lauranne.vanaken@kuleuven.be
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Klinische Psychologie UU 

EMDR behandeling van posttraumatische stress stoornis: verklaren en optimaliseren van een 

interventie 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)30 2531197 

E-mail: s.c.vanveen@uu.nl 

 

Mw. Ilse (I.) Verveer MSc. 

Instituut voor Psychologie EUR 

‘Het vertalen van neurocognitieve inzichten naar de verslavingskliniek: 

Een tDCS en EMA studie’ 

Aanstellingstermijn: 1-1-2016 t/m 1-1-2020 

Telefoon: +31 (0) 10 4089588 

E-mail: verveer@fsw.eur.nl 

 

Mw. Drs. Christine (C.M.) van Vliet  

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie KU Leuven / Maastricht University 

Paradoxale effecten van pijnvermijding 

Aanstellingstermijn: 1-10-2015 t/m 30-9-2018 

Telefoon: +32 (0)16 374249 

E-mail: christine.vanvliet@kuleuven.be 

 

Mw. Sjoertje (S.) Vos MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

De behandeling van angststoornissen met cognitieve gedragstherapie: resultaten uit de 

geacademiseerde RIAGG Maastricht 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

E-mail:sjoertje.vos@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Bertine (B.) de Vries MSc 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Beat Victimization: psychomotorische weerbaarheidstraining voor mensen met een 

psychotische stoornis  

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 50 3637779 

E-mail: b.de.vries@rug.nl 

 

Mw. Jane (J.) Wang MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Mechanismen en consequenties van 'nonbelieved memories' 

Aanstellingstermijn: 1-11-2014 t/m 31-10-2018 

Telefoon: +31 (0)43 3881613 

E-mail: jane.wang@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Si (S.) Wen MSc 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Online cognitieve re-training, zelfcontrole training en inhibitie training voor stoppen met 

roken in Chinese populaties 

Aanstellingstermijn: 15-9-2014 t/m 14-9-2018 

Telefoon: +31 (0)20 5256792 

E-mail: s.wen@uva.nl 
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Pim (P.) Wetzelaer MSc 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

(Kosten-)effectiviteit van groep schema therapie voor Borderline persoonlijksheidsstoornis 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31 (0)43 3882488 

E-mail: pim.wetzelaer@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Mirjam (M.C.M.) Wever MSc 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Unravelling the Impact of Emotional Maltreatment on the Developing Brain 

Aanstellingstermijn: 1-2-2017 t/m 31-12-2019 

E-mail: m.c.m.wever@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Carlijn (C.J.M.) Wibbelink MSc 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Een multicenter gerandomiseerd gecontroleerd effectonderzoek waarin Schematherapie en 

Mentalization-Based Treatment worden vergeleken voor mensen met een borderline 

persoonlijkheidsstoornis: Een kader voor het onderzoeken van (differentiële) 

veranderingsprocessen en factoren die invloed hebben op de effectiviteit 

Aanstellingstermijn: 15-6-2015 t/m 14-6-2021 

Telefoon: +31 (0)62 5690491 

E-mail: c.j.m.wibbelink@uva.nl 

 

Mw. Drs. Maartje (M.) Witlox 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

eHealth for Anxiety in the Eldery 

Aanstellingstermijn: 1-1-2017 t/m 31-12-2020 

E-mail: m.witlox@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Andrea (P.A.) Wolf MSc 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Cannabisafhankelijkheid bij jongeren: hertrainen van disfunctionele automatische processen 

Aanstellingstermijn: n.v.t. 

Telefoon: +31(0) 20 5255672 

E-mail: p.a.wolf@uva.nl 

 

Fabian (F.) Wolters MSc 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

De kracht van verwachtingen: Het ontrafelen van de rol van nocebo-effecten in de sensitisatie 

van somatische symptomen, project 1, focus vermoeidheid 

Aanstellingstermijn: 1-11-2017 t/m 31-10-2021 

Telefoon: +31 (0)71 5272993 

E-mail: f.wolters@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Ann-Kathrin (A.-K.) Zenses MSc 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

De helende kracht van Hypnos: de rol van slaap bij de generalisatie van angstresponsen 

Aanstellingstermijn: 1-9-2015 t/m 31-8-2019 

Telefoon: +32 (0)16 374488 

E-mail: annkathrin.zenses@ kuleuven.be 
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Promoties EPP academisch jaar 2017-2018 

 

21-09-2017        Jantine (J.) Boselie  

                              Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Filling the glass: optimisme als beschermende factor tegen de cognitieve 

en zelf-regulatie uitputting door pijn 

 

30-11-2017 Christien Slofstra 

 Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele  

 Psychopathologie RUG 

 Move onwards; affective change, mental imagery and depressive relapse 

 

12-1-2018 Sophie van Uijen 

 Klinische Psychologie UU 

 Safety behaviors and the persistence of irrational fears. 

 

28-1-2018 Kevin van Schie 

 Klinische Psychologie UU 

 Changing Unwanted Memories: A Consideration of Three Methods 

 

7-2-2018 Kaya Peerdeman 

 Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

 Harnessing placebo effects by targeting expectancies  

 

9-2-2018 Ghislaine Schyns 

 Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

 Conquer your cravings. Investigating the effects and working mechanisms 

of food cue exposure in overweight and obese individuals 

 

21-2-2018 Anna Kunze 

 Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

 Imagery rescripting of emotional memories; A search for underlaying 

mechanisms 

 

9-3-2018 Esther Menahem 

 Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

 Baclofen, (how) does it work? - The efficacy and working mechanism of 

high-dose baclofen in the treatment of alcohol dependence. 

 

13-3-2018 Mieke Schulte 

 Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

                   Behandeling van cocaine verslaving door onderliggende cognitieve 

                   processen aan te spreken  

 

14-3-2018 Kim Haesen 

 Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU 

Leuven 

 Beyond probability: How fear is shaped by intensity and specificity of 

danger. Adaptations of the Pavlovian fear conditioning procedure in 

humans 
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21-3-2018 Anke Versluis 

 Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

 Reducing daily stress; “breaking a habit 

 

29-3-2018 Renate Neimeijer 

 Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie 

RUG 

 Has food food its attraction in Anorexia Nervosa? A cognitive approach 

 

26-4-2018 Marjolein van Wijk-Herbrink 

 Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM / O.G. 

Heldringstichting 

 Schematherapy in adolescent with externalizing behavior problem 

 

23-5-2018         Isabel (I.L.) Kampmann  

        Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

                                Using virtual reality to treat social anxiety disorders 

 

24-5-2018 Rozanne van Donkersgoed 

 Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie 

RUG 

 Social cognition and treatment in psychosis 

 

24-5-2018 Lonneke Lenferink 

 Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie 

RUG 

 The disappearance of a significant other: Consequences and care 

 

25-5-2018 Rena Gatzounis 

 Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie KU Leuven 

 A break from Pain! Pain, Acticity interruptions and Memory for future 

intentions 

 

11-7-2018 Fania Dassen 

 Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

 Training cognitive control: The role of executive functioning in eating 

behaviour and weight loss' 

 

 

Verwachte promoties  
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6 Postdocs / tijdelijke aanstelling EPP 
 

 

 

Mw. Karolien (K.) van den Akker  (seniorlid) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Conditionering; obesitas; overeten; lijnen 

Telefoon: +31 (0)43 38881489 

E-mail: karolien.vandenakker@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Evin (E.) Aktar (aspirantlid) 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Emotie; temperament; angst; vrees 

Telefoon: +31 (0)71 5275228 

E-mail: e.aktar@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Dr. Elise (E.C.) Bennik (aspirantlid) 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Depressie; affect; emotionele reactiviteit; emotioneel redeneren; positieve psychologie 

Telefoon: +31 (0) 503636344 

E-mail: e.c.bennik@rug.nl 

 

Dr. Bram (B.D.) Van Bockstaele (seniorlid) 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Aandachtsvertekening; angst; cognitieve processen in psychopathologi, emotie regulatie 

Telefoon: +31 (0)20 5255407 

E-mail: b.d.vanbockstaele@uva.nl 

 

Dr. Yannick (Y.) Boddez (seniorlid) 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Leren; conditionering; generalisatie; vrees; angst; rouw en depressie 

Telefoon: +31 (0)50 36 34752 

E-mail: y.boddez@rug.nl 

 

Mw. Dr. Marilisa (M.) Boffo (aspirantlid) 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Alcoholverslaving; gokverslaving; e-health; Cognitive Bias Modification; gamified 

interventies 

Telefoon: +31 (0)20 5256857 

E-mail: m.boffo@uva.nl  

 

Mw. Dr. Glynis (G.) Bogaard (seniorlid) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Leugendetectie; misleiding; opsporingsmethoden voor liegen 

Telefoon: +31 (0)43 3881610 

E-mail: glynis.bogaard@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Jantine (J.) Boselie (aspirant lid) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

mailto:karolien.vandenakker@maastrichtuniversity.nl
mailto:e.aktar@fsw.leidenuniv.nl
mailto:y.boddez@rug.nl
mailto:m.boffo@uva.nl
mailto:glynis.bogaard@maastrichtuniversity.nl
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Optimisme; chronische pijn; positieve psychologie; executieve functies; interpersoonlijke 

impact van pijn; interventie; aandacht en interpretatie bias 

Telefoon: +31 (0)43 3884325 

E-mail: jantine.boselie@maastrichtuniversity.nl 

 

Dr. Maarten (M.C. ) Eisma (seniorlid) 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Rumineren; cognitieve gedragstherapie; aandacht; vermijding 

Telefoon: +31 (0)50 3632306 

E-mail: m.c.eisma@rug.nl 

 

Mw. Dr. Klaske (K.A.) Glashouwer (seniorlid) 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Anorexia nervosa; eetstoornissen; Lichaamsbeeld; impliciete/automatische cognitieve 

processen 

Telefoon: +31 (0)50 3636390 

E-mail: k.a.glashouwer@rug.nl 

  

Mw. Dr. Muriel (M.A.) Hagenaars (seniorlid) 

Klinische Psychologie UU 

PTSS; emotioneel geheugen; intrusieve herinneringen; trauma film paradigma; dissociatie; 

freezing 

Telefoon: +31 (0)30 2534625 

E-mail: m.a.hagenaars@uu.nl 

 

Mw. Dr. Kim (K.) de Jong (seniorlid) 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Routine outcome monitoring (ROM); feedback; therapeutkenmerken; training 

Telefoon: +31 (0)71 5277995 

E-mail: kjong@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Dr. Hanne (H.) Kindermans (aspirantlid) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

 Chronische pijn; zelfdiscrepanties; zelfregulatie 

E-mail: h.kindermans@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Rianne (R.A.) de Kleine (seniorlid) 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Posttraumatische stressstoornis; exposure behandeling; extinctie 

Telefoon: +31 (0) 715275435 

E-mail: r.a.de.kleine@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Dr. Julie (J.) Krans (seniorlid) 

Gedrag, Gezondheid en Psychopathologie KU Leuven 

Experimentele psychopathologie; autobiografisch geheugen; trauma; trauma film 

paradigma; sociale angst 

Telefoon: +32 (0)16 373076 

E-mail: julie.krans@kuleuven.be 

 

Dr. Angelos-Miltiadis (A.M.) Krypotos (seniorlid) 

Klinische Psychologie UU 

mailto:jantine.boselie@maastrichtuniversity.nl
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Angst; angststoornissen; vermijding; programming 

Telefoon: +31 (0)30 2534053 

E-mail: a.m.krypotos@uu.nl 

  

Mw. Dr. Verena (V.) Ly (aspirantlid) 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Beslissingen; emotie; instrumenteel gedrag; stress; controle 

Telefoon: +31 (0)71 5274580 

E-mail: v.ly@fsw.leidenuniv.nl  

 

Dr. Arne (A.) Leer (seniorlid) 

Klinische Psychologie UU 

EMDR; trauma; posttraumatische stressstoornis 

Telefoon: +31 (0)30 2538634 

E-mail: a.leer@uu.nl 

 

Mw. Dr. Marianne (M.) Littel (seniorlid) 

Klinische Psychologie EUR 

EMDR, Noradrenaline; (werk)geheugen 

Telefoon: +31 (0)10 4088799 

E-mail: littel@fsw.eur.nl 

 

Mw. Dr. Miriam (M.J.J.) Lommen (aspirant lid) 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Trauma; posttraumatische stressstoornis; angststoornissen; angstconditionering 

Telefoon: +31 (0)50 3639730 

E-mail: m.j.j.lommen@rug.nl 

 

Dr. Igor (I.) Marchetti (seniorlid) 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Depressie; cognitieve risicofactoren voor depressie; rust; dagdromen 

Telefoon: +32 (0)9 2649447 

E-mail: igor.marchetti@ugent.be 

 

Dr. Gaëtan (G.) Mertens (aspirant lid) 

Klinische Psychologie UU 

Conditionering; angst; herinneringen; psychofysiologie 

Telefoon: +31 (0)30 2534625 

E-mail: g.mertens@uu.nl 

 

Mw. Dr. Ann (A.) Meulders (seniorlid) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM & 

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie KU Leuven 

Vreesconditionering: prikkel gerelateerde vrees en contextuele angst; fysiologische 

correlaten van leren; vrees voor beweging; affectieve modulatie van pij; vermijdingsgedrag 

en veiligheidsgedrag; chronische pijn 

Telefoon: +32 (0)16 326038 

E-mail: ann.meulders@maastrichtuniversity.nl / ann.meulders@ kuleuven.be 

 

Mw. Dr. Kaya (K.J.) Peerdeman (senior lid) 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

mailto:m.j.j.lommen@rug.nl
mailto:g.mertens@uu.nl
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Placebo effect; nocebo effect; verwachtingen; pijn; jeuk; vermoeidheid 

Telefoon: +31 (0)71 5273622 

E-mail: k.j.peerdeman@fsw.leidenuniv.nl 

 

Dr. Kevin (K.) van Schie (seniorlid) 

Department of Psychologie, Department of Clinical Psychology EUR 

Geheugen en emotie/psychopathologie; reconsolidatie; gedachteonderdrukking; EMDR; 

intrusieve herinneringen 

Telefoon: +31 (0)10 4089803 

E-mail: k.vanschie@essb.eur.nl 

 

Mw. Dr. Helen (H.F.) Tibboel (seniorlid) 

Department of Psychologie, Department of Clinical Psychology EUR 

Aandacht; verslaving; beloning; leren; impliciete attitudes 

Telefoon: +31 (0)6 86683744 

E-mail: tibboel@fsw.eur.nl 

 

Mw. Dr. Sophie (S.V.) Vandebroucke (aspirant lid) 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Gezondheidspsychologie; veerkracht; ouder-kind interactie 

Telefoon: +32 (0)9 2646474 

E-mail: sophie.vandebroucke@ugent.be 

 

Mw. Dr. Marie-Anne (M.) Vanderhasselt (seniorlid) 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie / vakgroep psychiatrie en 

medische psychologie UGent 

rTMS (repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie); depressie; cognitieve controle; 

emotie regulatie 

Telefoon: +32 (0)9 2649105 

E-mail: marieanne.vanderhasselt@ugent.be 

 

Dr. Johan (J.R.L.) Verwoerd (seniorlid) 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Executieve controle; werkgeheugen; inhibitie; intrusieve herinneringen; aandachtsbias; 

PTSS 

Telefoon: +31 (0)50 3637615 

E-mail: j.r.l.verwoerd@rug.nl 

mailto:k.j.peerdeman@fsw.leidenuniv.nl
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7  Seniorleden EPP 

 

 

 

Dr. Hugo (H.J.E.M.) Alberts 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Zelfcontrole/zelfregulatie; mindfulness 

Telefoon: +31 (0)43 3881948 

E-mail: h.alberts@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Jessica (J.M.) Alleva  

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UML 

Lichaamsbeeld; lichaamsfunctionaliteit; uiterlijk; interventie; cognitieve bias 

Telefoon: +31 (0)43 3881609 

E-mail: jessica.alleva@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Arnoud (A.) Arntz 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Pijn; angst; persoonlijkheidsstoornissen; cognitieve processen 

Telefoon: +31 (0)20 5256910 

E-mail: a.r.arntz@uva.nl 

 

Prof. dr. Frank (F.) Baeyens 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Associatief leren; evaluatieve conditionering; Pavloviaanse modulatie; perceptuele en niet-

perceptuele generalisatie; Tobacco Harm Reduction (e-sig) 

Telefoon: +32 (0)16 326125 

E-mail: frank.baeyens@ kuleuven.be 

 

Prof. dr. Tom (T.) Beckers 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven / 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Leren en geheugen in psychopathologie; angst; verslaving; ADHD 

Telefoon: +32 (0)16 326134 (KU Leuven) / +31 (0)20 5258602 (UvA) 

E-mail: tom.beckers@kuleuven.be / tom.beckers@uva.nl 

 

Prof.dr. David (D.P.) Bernstein 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Posttraumatische stressstoornis; persoonlijkheidsstoornissen; geweld; verslaving 

Telefoon: +31 (0)43 3881483 

E-mail: d.bernstein@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Prof.dr. Claudi (C.L.H.) Bockting 

Klinische Psychologie UU / Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele 

Psychopathologie RUG 

Klinische psychologie; psychotherapie; depressie; terugval preventie; chroniciteit; co 

morbiditeit 

Telefoon: +31 (0)30 2533408 

E-mail: c.l.h.bockting@amc.uva.nl 
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Mw. Dr. Charmaine (Ch.) Borg  

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Seksuele pijn; seksuele opwinding; seks en walging 

Telefoon: +31 (0)50 3636599 

E-mail: c.borg@rug.nl 

 

Dr. Jos (J.A.) Bosch 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Psychopathologie en somatische ziekten; psychofysiologie; medische psychologie; 

psychoneuroimmunologie 

Telefoon: +031 (0)20 5256819 

E-mail: j.a.bosch@uva.nl 

 

Mw. Dr. Stephanie (S.) Both 

Sectie Klinische Psychologie LEI / polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en 

Seksologie LUMC 

Seksuele motivatie en seksuele opwinding; geheugen en beleving van seksuele opwinding; 

appetitieve en aversieve conditionering; seksuele (dis)functies; seksuele pijn; 

psychofysiologisch onderzoek 

Telefoon: +31 (0)71 5268032 

E-mail: s.both@lumc.nl 

 

Prof.dr. Theo (T.K.) Bouman 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Somatoforme stoornissen; hypochondrie; health anxiety;body dysmorphic disorder; 

angststoornissen; cognitieve gedragstherapie; culturele factoren;therapie-effectonderzoek 

Telefoon: +31 (0)50 3637608 

E-mail: t.k.bouman@rug.nl 

 

Mw. Dr. Ellen (E.R.A.) de Bruijn 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Cognitieve neuropsychiatrie; sociale cognitie; performance monitoring; adaptief gedrag; 

EEG; fMRI; psychofarmacologie 

Telefoon: +31 (0)71 5273748 

E-mail: edebruijn@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Dr. Danielle (D.C.) Cath 

Klinische Psychologie UU 

Angststoornissen, met name obsessieve-compulsieve stoornissen; syndroom van Gilles de la 

Tourette; neurobiologisch onderzoek; behandelstudies; tweelingstudies 

Telefoon: +31 (0)30 2534625 

E-mail: d.cath@uu.nl 

 

Mw. Drs. Rilana (R.) Cima 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

behavioural medicine; CGT; tinnitus; exposure; extinctie; vreesconditionering 

Telefoon: +31 (0)43 3884177 

E-mail: r.cima@maastrichtuniversity.nl 

 

Dr. Henk Jan (H.J.) Conradi 
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Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Attachment (assessment en associaties met psychopathologie); relatietherapie;  depressie 

(behandeling, predictie en beloop) 

Telefoon: +31 (0)20 5258606 

E-mail: h.j.conradi@uva.nl 

 

Dr. Henk (H.R.) Cremers 

Klinische Psychologie en Psychonomie UvA / Behavioural Science Institute 

fMRI; persoonlijkheid; persoonlijkheidsstoornissen 

Telefoon: +31 (06) 12504364 

E-mail: h.r.cremers@uva.nl 

 

Dr. Stefaan (S.) Van Damme 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Experimenteel onderzoek; aandacht; bias; dreiging; pijn 

Telefoon: +32 (0)9 2649149 

E-mail: stefaan.vandamme@ugent.be 

 

Mw. Dr. Judith (J.K.) Daniels 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Trauma; dissociatie; fMRI 

Telefoon: +31 (0) 50 3636479 

E-mail: j.k.daniels@rug.nl  
 

Mw. Dr. Elise (E.) Debeer 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven / Thomas 

More Hogeschool 

(Overalgemeen) autobiografisch geheugen; vermijding; affectregulatie; cognitieve 

flexibiliteit; depressie; trauma 

Telefoon: +32 (0)3 43221893 

E-mail: elise.debeer@kuleuven.be 

 

Mw. Dr. Marieke (M.) Dewitte 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Basismechanismen in seksualiteit; seksuele disfuncties; seksuele pijn; informatieverwerking; 

motivatie 

Telefoon: +31 (0)43 23881477 

E-mail: marieke.dewitte@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Pauline  (P.) Dibbets 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Leren en geheugen; conditionering; extinctie; angst; vrees; context; virtual reality; exposure; 

imaginaire rescripting; trauma inductie 

Telefoon: +31 (0)43 3881597 

E-mail:  pauline.dibbets@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Corine (K.F.L.) Dijk 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Sociale angst; bloosfobie; interpersoonlijke processen 

Telefoon: +31 (0)20 5256113 

mailto:h.r.cremers@uva.nl
mailto:stefaan.vandamme@ugent.be
mailto:j.k.daniels@rug.nl


Onderzoekschool EPP /Seniorleden 

 

 48 

E-mail: k.f.l.dijk@uva.nl 

 

Prof.dr. Willem (A.J.W.) van der Does 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Depressie en angst: cognitieve en biologische kwetsbaarheid en behandeling; trauma 

Telefoon: +31 (0)71 5278482 

E-mail: vanderdoes@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Prof.dr. Bernet (B.M.) Elzinga 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Stress; trauma; neurobioligie; geheugen; emotie-regulatie 

Telefoon: +31 (0)71 5273745 

E-mail: elzinga@fsw.leidenuniv.nl 

 

Prof.dr. Paul (P.M.G.) Emmelkamp 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA / NIAS 

Angststoornissen; depressie; verslaving; persoonlijkheidsstoornissen, attachment; 

relatieproblemen; cognitieve gedragstherapie; therapie-effectonderzoek; virtual reality; 

forensische psychiatrie 

Telefoon: +31 (0)20 5256718 

E-mail: p.m.g.emmelkamp@uva.nl 

 

Dr. Arnold (A.A.P.) van Emmerik 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Trauma en (behandeling van) posttraumatische stress-stoornis 

Telefoon: +31 (0)20 5256810 

E-mail: a.a.p.vanemmerik@uva.nl 
 

Mw. Prof.dr. Iris (I.M.) Engelhard 

Capaciteitsgroep Klinische en Gezondheidspsychologie UU 

Angststoornissen; trauma, geheugen 

Telefoon: +31 (0)30 2531542 

E-mail: i.m.engelhard@uu.nl 

 

Mw. Prof.dr. Andrea (A.W.M.) Evers 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Behavioural medicine; cognitieve gedragsfactoren bij somatische aandoeningen; chronische 

pijn en jeuk; psychoneuroimmunologie; stress; placebo 

Telefoon: +31 (0)71 5276891 

E-mail: a.evers@fsw.leidenuniv.nl 

 

Prof.dr. Ingmar (I.H.A.) Franken 

Department of Psychologie, Education & Child Studies, EUR 

Biologische en cognitieve aspecten van psychopathologie geassocieerd met het 

beloningssysteem zoals verslaving 

Telefoon: +31 (0)10 4089563 

E-mail: franken@fsw.eur.nl 

 

Mw. Dr. Lotte (L.) Gerritsen 

Klinische Psychologie UU 

mailto:franken@fsw.eur.nl
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Stress; brein; genetica; depressie 

Telefoon: +31 (0)30 2534620 

E-mail: l.gerritsen@uu.nl 

 

Mw. Dr. Nicole (N.) Geschwind  

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Positieve psychologie; klinische psychologie; positieve CGT; depressie; emoties; 

mindfulness; experience sampling methode 

Telefoon: +31 (0)43 3881487 

E-mail: nicole.geschwind@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Marielle (M.E.J.B.) Goossens 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Chronische pijn: Medical Technology Assessment (MTA), (kosten-) effectiviteitsonderzoek, 

revalidatie; zelfdiscrepanties, gezondheidsgerelateerde kwalilteit van leven 

Telefoon: +31 (0)43 3881477 

E-mail: m.goossens@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Dinska (D.) Van Gucht 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven / Thomas 

More Hogeschool 

Craving; verslaving; appetitief leren; terugval 

Telefoon: +32 (0)3 2410829 

E-mail: dinska.vangucht@ kuleuven.be /dinska.vangucht@thomasmore.be 

 

Dr. Remco (R.C.) Havermans 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Associatief leren;  cue exposure;  eet- en verslavingsgedrag 

Telefoon: +31 (0)43 3884053 

E-mail: r.havermans@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Dirk (D.K.P.G.) Hermans 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Klassieke conditionering; autobiografisch geheugen; vrees; angst; exposure 

Telefoon: +32 (0)16 325963 

E-mail: dirk.hermans@ kuleuven.be 

 

Mw. Dr. Katrijn (K.M.P.I.) Houben 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Verslaving; alcohol misbruik; eetgedrag; obesitas; impliciete cognitie; executieve functies 

Telefoon: +31 (0)43 3881953 

E-mail: k.houben@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Marcel (M.A.) van den Hout 

Klinische Psychologie UU 

Angststoornissen; cognitieve processen; experimentele psychologie; therapie 

Telefoon: +31 (0)30 2531793 

E-mail: m.vandenhout@uu.nl 

 

Prof.dr. Jan (J.) De Houwer 
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Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Cognitie en emotie; leerpsychologie 

Telefoon: +32 (0)9 2646445 

E-mail: jan.dehouwer@ugent.be 

 

Prof.dr. Marcus (M.J.H.) Huibers 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM  

Depressie; behandelstudies 

Telefoon: +31 (0)43 3881228 / +31 (0)20 5988768 

E-mail: m.j.h.huibers@vu.nl 

 

Dr. Jorg (J.) Huijding 

Onderzoekscentrum Experimentele psychopathologie UU / Departement Educatie & 

Pedagogiek UU 

Cognitieve biases en impliciete cognitie in psychopathologie 

Telefoon: +31 (0) 30 2534700 

E-mail: j.huijding@uu.nl 

 

Mw. Dr. Rafaële (R.J.C.) Huntjens 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Trauma; geheugen; dissociatie 

Telefoon: +31 (0)50 3636764 

E-mail: r.j.c.huntjens@rug.nl 

 

Mw. Prof.dr. Anita (A.T.M.) Jansen 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Eetstoornissen; overgewicht/obesitas; verslavingen 

Telefoon: +31 (0)43 3881910 

E-mail: a.jansen@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Marko (M.) Jelicic 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Stress en geheugen; pseudoherinneringen; simuleren van psychische stoornissen 

Telefoon: +31 (0)43 3881904 

E-mail: m.jelicic@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Peter (P.J.) de Jong 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Cognitieve biases en impliciete cognitie in psychopathologie (anorexia nervosa, depressie, 

verslaving), fobieën; walging en seksuele disfuncties; blozen en sociale angst 

Telefoon: +31 (0)50 3636403 

E-mail: p.j.de.jong@rug.nl 

 

Prof.dr. Jan Henk (J.H.) Kamphuis 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Psychodiagnostiek; wo MMPI-2, Rorschach, klinische bruikbaarheid van psychodiagnostiek; 

persoonlijkheidsstoornissen; forensische toepassingen, wo stalking; interventies bij 

(traumatische) stress; depressie 

Telefoon: +31 (0)20 5256785 

E-mail: j.h.kamphuis@uva.nl 
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Mw. Prof.dr. Merel (M.) Kindt 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Neurobiologie van angst, vrees conditionering, consolidatie en reconsolidatie van 

angstgeheugen, translationeel onderzoek, angststoornissen en posttraumatische stress 

stoornis 

Telefoon: +31 (0)20 5256044 

E-mail: m.kindt@uva.nl 

 

Dr. Ernst (E.H.W.) Koster 

Centrum Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Angst; depressie; aandachtsprocessen; gedachteonderdrukking; exposure behandeling 

Telefoon: +32 (0)9 2646446 

E-mail: ernst.koster@ugent.be 

 

Mw. Dr. Moniek (M.M.) ter Kuile 

Sectie Klinische Psychologie LEI / VRSP LUMC 

Pijn; seksuele disfuncties; cognitieve gedragstherapie; oncologie 

Telefoon: +31 (0)71 5268032 

E-mail: m.m.ter_kuile@lumc.nl 

 

Mw. Dr. Antoinette (A.) van Laarhoven  

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Behavioural medicine; cognitieve gedragsfactoren bij chronische somatische aandoeningen; 

psychofysiologie; chronische pijn en jeuk; psychoneurofysiologie; placeb, 

aandachtsprocessen 

Telefoon: +31 (0)71 5276634 

E-mail: a.vanlaarhoven@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Dr. Helle (H.) Larsen  

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Rook interventies; adolescenten; interventieonderzoek; cognitieve en sociale processen 

gerelateerd aan alcohol consumptie; context; c ognitieve bias; modificatie; cognitief 

gedragstherapie 

Telefoon: +31 (0)20 5256798 

E-mail: h.Larsen@uva.nl 

 

Mw. Dr. Lotte (L.) Lemmens  

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Effecten van psychotherapie; mechanismes van psychotherapie; personalized medicine; 

onderzoek uitgevoerd in klinische settings; cognitieve therapie; interpersoonlijke 

psychotherapie; depressie; eetstoornissen; binge eating; EMA; EMI 

Telefoon: +31 (0)43 3881874 

E-mail: lotte.lemmens@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Jill (J.) Lobbestael 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Persoonlijkheidsstoornissen; agressie; trauma; psychopathie; woede; borderline; emotionele 

reactiviteit; narcisme 

Telefoon: +31 (0)43 3881611 
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E-mail: jill.lobbestael@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Marija (M.) Maric 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Kinderen en jongeren; angststoornissen; effecitiviteit van cognitieve gedragstherapie;  

ADHD; negatief zelfbeeld; mediatoren en moderatoren van jeugd behandeluitkomsten; 

single-case experimentele design studies 

Telefoon: +31 (020) 5258388 

E-mail: m.maric@uva.nl 

 

Mw. Dr. Carolien (C.) Martijn 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Lichaamsbeeld, zelfregulatie; eetgedrag 

Telefoon: +31 (0)43 3882174 

E-mail: c.martijn@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Birgit (B.N.) Mayer 

School of Social and Behavior Science  EUR 

Eetgedrag; angst; informatieverwerking; cognitieve biases; kinderen; mindfulness 

Telefoon: +31 (0)10 4088790 

E-mail: mayer@essb.eur.nl 

 

Dr. Ewout (E.) Meijer 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Leugendetectie; psychofysiologie 

Telefoon: +31 (0)43 3884505 

E-mail: eh.meijer@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Harald (H.L.G.J.) Merckelbach 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Geheugen; rechtpsychologie 

Telefoon: +31 (0)43 3881945 

E-mail: h.merckelbach@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Henriët (H.) van Middendorp 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Behavioural medicine; chronische pijn; psychofysiologie; cognitieve gedragsfactoren en 

emotieregulatie bij chronisch somatische aandoeningen; placebo; nocebo effect 

Telefoon: +31 (0)71 5276333 

E-mail: h.vanmiddendorp@fsw.leidenuniv.nl 

 

Dr. Marc (M.) Molendijk 

Clinical Psychology LEI 

Depression; BDNF; diet; meta-Analysis; prediction 

Telephone: +31 (0)71 5276674 

E-mail: molendijkml@fsw.leidenuniv.nl 

 

Dr. Nexhmedin (N.) Morina 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Angst; rouw en depressie; oorlogsgelateerde traumische ervaringen 
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Telefoon: +31 (0)20 5258607 

E-mail: n.morina@uva.nl 

 

 

Mw. Prof. dr. Sandra (S.) Mulkens 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

ARFID (vermijdende/restricieve voedselinnamestoornis); obesitas bij kinderen en 

volwassenen; boulimia nervosa; eetbuistoornis; morfodysfore stoornis; lichaamsbeeld; 

cosmetische chirurgie; cognitieve gedragstherapie 

Telefoon: +31 (0)43 3884052 

E-mail: s.mulkens@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Peter (P.E.H.M.) Muris 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Kinder- en jeugdpsychopathologie;  persoonlijkheid en individuele verschillen;  vragenlijst 

onderzoek;  angst bij kinderen 

Telefoon: +31 (0)43 3884514 

E-mail: peter.muris@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Prof. dr. Maaike (M.H.) Nauta 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Angststoornissen; kinderen en jongeren; diagnostiek; cognitieve gedragstherapie; effect 

onderzoek; intergenerationele overdracht van angst en depressie; preventie; blended e-

health; exposure 

Telefoon: +31 (0)50 3636450  

E-mail: m.h.nauta@rug.nl 

 

Mw. Dr. Sjaan (C.) Nederkoorn 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Eetstoornissen, obesitas en eetgedrag; cue exposure en impulsiviteit 

Telefoon: +31 (0)43 3881925 

E-mail: c.nederkoorn@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Saskia (S.) van der Oord 

Klinische Psychologie KU Leuven 

ADHD; behandeling; executieve functies; adolescenten; beloning; kinderpsychopathologie 

Telefoon: +32 (0)16 325824 

E-mail: saskia.vanderoord@kuleuven.be 

 

Mw. Dr. Kim (K.I.M.) van Oorsouw 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Dissociatieve stoornissen; amnesie; (meta)geheugen; malingering 

Telefoon: +31 (0)43 3884050 

E-mail: k.vanoorsouw@maastrichtuniversity.nl 

 

Dr. Brian (B.D.) Ostafin 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Verslaving; impliciete cognitie; mindfulness 

Telefoon: +31 (0)50 3634722 

E-mail: b.d.ostafin@rug.nl 

mailto:peter.muris@maastrichtuniversity.nl
mailto:k.vanoorsouw@maastrichtuniversity.nl
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Dr. Henry (H.) Otgaar 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Geheugen van kinderen en volwassenen; determinanten van valse herinneringen, evolutie van 

geheugen  

Telefoon: +31 (0)43 3884340 

E-mail: henry.otgaar@maastrichtuniversity.nl 

 

Dr. Maarten (M.J.V.) Peters 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Geheugen; schizofrenie; neuropsychologie; emotionaliteit 

Telefoon: +31 (0)43 3884026 

E-mail: m.peters@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Prof.dr. Madelon (M.L.) Peters 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Chronische pijn; experimentele pijn; psychofysiologie; positieve psychologie; optimisme 

Telefoon: +31 (0)43 3881603 

E-mail: madelon.peters@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Prof.dr. Marieke (G.H.M.) Pijnenborg 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Schizofrenie; psychose; ziekte-inzicht; sociale cognitie; stigma 

Telefoon: +31 (0)50 3634637 

E-mail: g.h.m.pijnenborg@rug.nl 

 

Dr. Gilles (G.R.C.) Pourtois 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Angst; ERP; EEG;  psychophysiologie; psychopathologie; cognitieve controle; detectie van 

fouten; selectieve aandacht; emotie regulatie 

Telefoon: +32 (0)9 2649144 

E-mail: gilles.pourtois@ugent.be 

 

Prof.dr. Pier (P.J.M.) Prins 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Informatieverwerking en cognitieve gedragstherapie bij kinderen met angststoornissen;  

psychosociale behandeling van kinderen met ADHD;  sociale cognitie en de behandeling van 

agressie bij kinderen en jongeren; executieve functietraining en gedragstherapie bij kinderen 

met ADHD 

E-mail: p.j.m.prins@uva.nl 

 

Dr. Peter (P.) Putman 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Angst; aandachtsbias; aandachtscontrole; stresshormonen; resting state EEG 

Telefoon: +31 (0)71 5274818 

E-mail: pputman@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Dr. Conny (C.W.E.M.) Quaedflieg 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Stress; beeldvormende technieken; geheugen; doel gericht gedrag 



Onderzoekschool EPP /Seniorleden 

 

 55 

Telefoon: +31 (0)43 3883164 

E-mail: conny.quaedflieg@maastrichtuniversity.nl 

  

Prof.dr. Rudi (R.) De Raedt 

Centrum Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Depressie; affectieve neurowetenschappen; informatieverwerking; neurocognitieve therapie 

Telefoon: +32 (0)9 2646447 

E-mail: rudi.deraedt@ugent.be 

 

Prof.dr. Filip (F.) Raes 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Autobiografisch geheugen; rumineren; depressie; gedragstherapie, mindfulness 

Telefoon: +32 (0)16 325892 

E-mail: filip.raes@ kuleuven.be 

 

Mw. Prof. dr. Anne (A.) Roefs 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Cognitie; obesitas; lijngedrag; eetstoornissen; aandachtsbias; fMRI 

Telefoon: +31 (0)43 3882191 

E-mail: a.roefs@maastrichtuniversity.nl 

 

Dr. Jeffrey (J.) Roelofs 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Depressie; kinder- en jeugd psychopathologie; chronische pijn 

Telefoon: +31 (0)43 3881607 

E-mail: j.roelofs@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Marije (M.) aan het Rot 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Neurobiologie en (abnormaal) sociaal gedrag; omgevingsinvloeden en stemmingsregulering; 

psychopathologie in een interpersoonlijke context  

Telefoon: +31 (0)50 3636630 

E-mail: m.aan.het.rot@rug.nl 

 

Mw. Prof.dr. Corine (C.) de Ruiter 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Forensische psychologie; psychopathie; risicotaxatie; antisociaal gedrag; preventie; 

kindermishandeling; Partnergeweld; conflict scheiding 

Telefoon: +31 (0)43 3884344 

E-mail: corine.deruiter@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Elske (E.) Salemink 

Klinische Psychologie UU 

Informatieverwerkings biases; experimenteel onderzoek; angst; verslaving  

Telefoon: +31 (0)30 2534620 

E-mail: e.salemink@uu.nl 

 

Mw. Dr. Melanie (M.) Sauerland 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Herinneringen ooggetuigen; identificatie ooggetuigenal;alibi’s 
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Telefoon: +31 (0)43 3881963 

E-mail: melanie.sauerland@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Dieuwke (D.) Sevenster 

Klinische Psychologie UU 

Angstconditionering; reconsolidatie; generalisatie; geheugen 

E-mail: d.sevenster@uu.nl 

 

Dr. Tom (T.) Smeets 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Stress & trauma; psychopathologie; EMDR; neurobiologie van leren en geheugen; 

angstconditionering; vermijding 

Telefoon: +31 (0)43 3884506 

E-mail: tom.smeets@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Philip (Ph.) Spinhoven 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Angst; depressie; somatisatie; persoonlijkheidsstoornissen; cognitieve gedragstherapie 

Telefoon: +31 (0)71 5273377 

E-mail: spinhoven@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Dr. Marieke (M.S.) Tollenaar  

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Stress; hormonen; emotioneel geheugen; empathi; (epi)genetica 

Telefoon: +31 (0)71 5273454 

E-mail: m.s.tollenaar@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Dr. Linda (L.M.G.) Vancleef 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Chronische pijn; experimentele pijn; cognitieve processen, informatieverwerking 

Telefoon: +31 (0)43 3882485 

E-mail: l.vancleef@maastrichtuniversity.nl 

 

Dr. Frederik (F.M.) van der Veen 

Department of Psychologie, Education & Child Studies, EUR 

Depressie; feedback processing; emotie-cognitie interactie; Serotonine; fMRI; EEG; 

autonome maten 

Telefoon: +31 (0)10 4088678 

E-mail: veen@essb.eur.nl 

 

Mw. Dr. Judy (D.S.) Veldhuijzen 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie LEI 

Pijn; stress; inflammatie; aandacht; executieve functies 

Telefoon: +31 (0)71 5273902 

E-mail: d.s.veldhuijzen@fsw.leidenuniv.nl 

 

Dr. Bart (B.) Verkuil 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Stress, piekeren, cognitieve biases, cardiovasculaire activiteit; nervuc vagus stimulatie 

Telefoon: +31 (0)71 5273460 

mailto:d.sevenster@uu.nl


Onderzoekschool EPP /Seniorleden 

 

 57 

E-mail: bverkuil@fsw.leidenuniv.nl 

 

Dr. Bruno (B.) Verschuere 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA  

Leugendetectie;  psychopathie;  psychofysiologie;  aandachtsvertekening 

Telefoon: +31 (0)20 5256799 

E-mail: b.j.verschuere@uva.nl 

 

Prof.dr. Johan (J.W.S.) Vlaeyen 

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie KU Leuven 

Behavioural medicine; pijn; tinnitus; proprioceptie; vreesconditionering; exposure; extinctie; 

doelconflicten; N=1 experimenten 

Telefoon: +32 (0)16 325915 

E-mail: johan.vlaeyen@.kuleuven.be 

 

Prof.dr. Johan (J.W.S.) Vlaeyen 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Behavioural medicine; pijn; tinnitus; angst; stemming; vrees conditionering; exposure; 

extinctie; doelconflicten; processen van gedragstherapie 

Telefoon: +31 (0)43 3881047 

E-mail: johannes.vlaeyen@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Marisol (M.J.) Voncken 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Angststoornissen; sociale angststoornis; sociale fobie; PTTS en dissociatie; imaginaire 

rescripting; cognitieve processen; interpersoonlijke processen; spiegelen; oxytocine 

Telefoon: +31 (0)43 3881253 

E-mail: m.voncken@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Ineke (J.P.) Wessel 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Geheugen en emotie/psychopathologie; intrusieve herinneringen; inhibitie; overalgemeen 

geheugen; infantiele amnesie; ontwikkeling van het episodisch geheugen 

Telefoon: +31 (0)50 3637617 

E-mail: j.p.wessel@rug.nl 

 

Prof.dr. Reinout (R.W.) Wiers 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Verslaving; risicofactoren; preventie en vroege interventie; cognitieve processen; impliciete 

cognities; ontwikkelingspsychopathologie 

Telefoon: +31 (0)20 5256842 

E-mail: r.wiers@uva.nl 

 

Prof.dr. Matthias (M.J.) Wieser 

Department of Psychologie, Department of Clinical Psychology EUR 

Angst; pijn; angststoornissen; aversive learning; affectieve neurowetenschappen 

Telefoon: +31 (0)10 4089655 

E-mail: wieser@fsw.eur.nl 

 

Mw. Dr. Alishia (A.D.) Williams 

mailto:wieser@fsw.eur.nl
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Klinische Psychologie UU 

E-mental health; depressie; transdiagnostische cognitieve processen; cognitive bias 

modification 

Telefoon: +31 (0)30 2534620 

E-mail: a.d.williams@uu.nl 
 

Mw. Dr. Sanne (S.) de Wit 

Programmagroep Sociale Psychologie UvA 

Doel gericht gedrag; conditionering; associatief leren 

Telefoon: +31 (0)20 5255649 

E-mail: s.dewit@uva.nl
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7.1 Aspirantleden EPP 

 

 

Mw. Dr. Lindy-Lou (L.N.J.) Boyette  

Klinische Psychologie en Psychonomie UvA 

Schizofrenie; psychose; persoonlijkheid; vijf factoren model 

Telefoon: +31 (0)20 5257080 

E-mail: l.l.n.j.boyette@.uva.nl 

 

Mw. Dr. Marieke (M.) Effting  

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Angst; vermijdingsgedrag; impulsieve vermijdingstendensen 

Telefoon: +31 (0)20 5256647 

E-mail: m.effting@uva.nl 
 

Mw. Dr. Marlies (M.A.E.) Marissen 

Department of Psychologie, Education & Child Studies, EUR 

Persoonlijkheidsstoornissen; verslaving 

Telefoon: +31 (0)10 4088706 

E-mail: marissen@fsw.eur.nl 

 
Mw. Dr. Danielle (D.) Remmerswaal 

Department of Psychologie, Education & Child Studies, EUR 

Ccognitieve biases; ecological momentary assesments; verslaving; angst 

Telefoon: +31 (0)10 4082431 

E-mail: remmerswaal@fsw.eur.nl 

 

 

 

 

7.2 Ereleden EPP 
 

 

Prof.dr. Jack Rachman   

University of British Columbia Vancouver, Canada 

 

Prof.dr. Mark Williams 
University of Oxford UK 
 

Prof.dr. Colin MacLeod 
University of Western Australia, Crawley, Australia 

 

Prof. dr. Michelle G. Craske 

University of California, Los Angeles, USA 
 

Prof. dr. David M. Clark 

University of Oxford, UK  

 

mailto:l.l.n.j.boyette@.uva.nl
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8 Leden van de opleidingscommissie EPP  
 

 

 

Mw. Lien (L. ) Faelens MSc (vertegenwoordiger promovendi) 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Telefoon: +32 (0)9 2646414 

E-mail: lien.faelens@ugent.be 

 

Mw. Dr. Marieke (M.) Dewitte (opleidingscoördinator) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Telefoon: +31 (0)43 23881477 

E-mail: marieke.dewitte@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Evi-Anne (E.A.M. ) van Dis MSc vertegenwoordiger promovendi) 

Klinische Psychologie UU 

Telefoon: +31 (0) 302538640 

E-mail: e.a.m.vandis@uu.nl 

 

James (W.B.) Elsey MSc (vertegenwoordiger promovendi) 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

E-mail: j.w.b.elsey@uva.nl 

 

Mw. Dr. Ann (A.) Meulders (lid) 

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie KU Leuven 

Telefoon: +32 (0)16 326038 

E-mail: ann.meulders@kuleuven.be 

 

Dr. Marc (M.) Molendijk (lid) 

Clinical Psychology LEI 

Telephone: +31 (0)71 5276674 

E-mail: molendijkml@fsw.leidenuniv.nl 

 

Mw. Dr. Danielle (D.) Remmerswaal (lid) 

Department of Psychologie, Education & Child Studies, EUR 

Telefoon: +31 (0)10 4088799 

E-mail: remmerswaal@fsw.eur.nl 

 

Mw. Dr. Marije (M.) aan het Rot (lid) 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Telefoon: +31 (0)50 3636630 

E-mail: m.aan.het.rot@rug.nl 

 

Mw. Dr. Lotte (L.) Gerritsen (lid) 

Klinische Psychologie UU 

Telefoon: +31 (0)30 2534620 

E-mail: l.gerritsen@uu.nl 

 

 

mailto:marieke.dewitte@maastrichtuniversity.nl
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Mw. Dr. Marie-Anne (M.) Vanderhasselt (lid) 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie / vakgroep psychiatrie en 

medische psychologie UGent 

Telefoon: +32 (0)9 2649105 

E-mail: marieanne.vanderhasselt@ugent.be 

 

Dr. Bruno (B.) Verschuere (lid) 

Programmagroep Klinische Psychologie UvA 

Telefoon: +31 (0)20 5256799 

E-mail: b.j.verschuere@uva.nl 
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9 Leden van het bestuur EPP 

 

 

 

Prof.dr. Ingmar (I.H.A.) Franken 

Department of Psychologie, Education & Child Studies, EUR (T13/T12) 

Postbus 1738  

3000 DR Rotterdam 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)10 4089563 

E-mail: franken@fsw.eur.nl 

 

Prof.dr. Dirk (D.K.P.G.) Hermans 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie KU Leuven 

Tiensestraat 102 – bus 3712 

B 3000 Leuven 

België 

Telefoon: +32 (0)16 325963 

E-mail: dirk.hermans@ kuleuven.be 

 

Prof.dr. Marcel (M.A.) van den Hout (vice voorzitter) 

Klinische Psychologie UU 

Postbus 80140 

3508 TC Utrecht 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)30 2531793 

E-mail: m.vandenhout@uu.nl 

 

Prof.dr. Harald ( H.L.G.J.) Merckelbach 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Postbus 616 

6200 MD Maastricht 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)43 3881945 

E-mail: h.merckelbach@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Peter (P.J.) de Jong 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie RUG 

Grote Kruisstraat 2/1 

9712 TS Groningen 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)50 3636403 

E-mail: p.j.de.jong@rug.nl 
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Prof.dr. Peter (P.E.H.M.) Muris (wetenschappelijk directeur) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Postbus 616 

6200 MD Maastricht 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)43 3884514 

E-mail: peter.muris@maastrichtuniversity.nl 

  

Prof.dr. Rudi (R.) De Raedt 

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie UGent 

Henri Dunantlaan 2 

B 9000 Gent, België 

Telefoon: +32 (0)9 2646447 / +32 (0)9 2646489 

E-mail: rudi.deraedt@ugent.be 

 

Prof.dr. Philip (Ph.) Spinhoven (voorzitter) 

Sectie Klinische Psychologie LEI 

Postbus 9555 

2300 RB Leiden 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)71 5273377 

E-mail: spinhoven@fsw.leidenuniv.nl 
 

Prof.dr. Reinout (R.W.) Wiers 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie UvA 

Postbus 15916 

1001 NK  Amsterdam 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)20 5256830 

E-mail: r.wiers@uva.nl

mailto:peter.muris@maastrichtuniversity.nl
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10 Participerende vakgroepen EPP 

 

 

 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Faculteit der Sociale Wetenschappen 

Department of Psychologie, Education & Child Studies, EUR 

T13-T12 

Secretariaat Psychologie: Mw. Mirella (M.) de Koning 

Postbus 1738 

3000 DR Rotterdam 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)10 4088799 

E-mail: sec-dpecs@fsw.eur.nl / dekoningvanree@fsw.eur.nl  

 

KU Leuven 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 

Departement Psychologie 

Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie 

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie 

Gedrag, Gezondheid & Psychopathologie 

Secretariaat CLEP: Mw. An (A). Van Kets  

Tiensestraat 102, bus 3712 

B 3000 Leuven 

België 

Telefoon: +32 (0)16 326001 

Fax: +32 (0)16 326099 

E-mail: an.vankets@ kuleuven.be  

 

Maastricht University 

Faculty of Psychology and Neuroscience 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science 

Secretariaat: Mw. Marionne  (M.) Vaessen 

Postbus 616 

6200 MD Maastricht 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)43 3881265 

E-mail: m.vaessen@maastrichtuniversity.nl 

 

Rijksuniversiteit Groningen 

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 

Basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie 

Secretariaat: Mw. Ingrid (I.B.) van der Werff 

Grote Kruisstraat 2/1 

9712 TS Groningen 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)50 3636927 

E-mail: i.b.van.der.werff@rug.nl 
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Universiteit van Amsterdam 

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

Programmagroep Klinische Psychologie 

Secretariaat: Dhr. Herman (H.H.) Vinckers 

Telefoon: +31 (0)20 5256810 

E-mail: h.h.vinckers@uva.nl 

Programmagroep Ontwikkelingspsychologie 

Secretariaat: Mw. Helma (W.G.S.M.) Kruijk 

Postbus 15916 

1001 NK  Amsterdam 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)20 5256830 

E-mail: W.G.S.M.Kruijk@uva.nl 

 

Universiteit Gent 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen  

Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie 

Secretariaat: Mw. Annick (A.) Van der Cruyssen 

Henri Dunantlaan 2 

B 9000 Gent 

België  

Telefoon: +32 (0)9 2646462 

Fax: +32 (0)9 2646489 

E-mail: annick.vandercruyssen@ugent.be 

 

Universiteit Leiden 

Faculteit der Sociale Wetenschappen 

Instituut Psychologie 

Sectie Klinische Psychologie  

Secretariaat: Mw. Annelies (A.L.) Oskam 

Sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie 

Secretariaat: Mw. Atie (A.) Breugem  

Postbus 9555 

2300 RB Leiden 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)71 5278482 

E-mail: a.l.oskam@fsw.leidenuniv.nl 

 

Universiteit Utrecht 

Faculteit Sociale Wetenschappen 

Klinische Psychologie 

Secretariaat 

Postbus 80140 

3508 TC Utrecht 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)30 2531470  

Fax: +31 (0)30 2534718 

E-mail: fsw.psy.secretariaat@uu.nl 

 

mailto:W.G.S.M.Kruijk@uva.nl
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11 EPP bureau 

 

 

 

Onderzoekschool EPP 

Maastricht University 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science 

Postbus 616 

6200 MD  Maastricht 

Nederland  

Telefoon: +31 (0)43 3881598 

E-mail: ozschoolepp@maastrichtuniversity.nl 

 

Prof.dr. Peter (P.E.H.M.) Muris (wetenschappelijk directeur) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Telefoon: +31 (0)43 3884514 

E-mail: peter.muris@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Dr. Marieke (M.) Dewitte (opleidingscoördinator) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Telefoon: +31 (0)43 23881477 

E-mail: marieke.dewitte@maastrichtuniversity.nl 

 

Mw. Caroline (C.) van Loo (bureau) 

Capaciteitsgroep Clinical Psychological Science UM 

Telefoon: +31 (0)43 3881598 

E-mail: ozschoolepp@maastrichtuniversity.nl 

 

mailto:peter.muris@maastrichtuniversity.nl
mailto:marieke.dewitte@maastrichtuniversity.nl
mailto:ozschoolepp@dmkep.unimaas.nl

