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Curriculum Vitae 
Annelies de Bildt werd op 14 december 1971 geboren te Kampen. In 1991 

behaalde zij haar VWO diploma aan CSG Groen van Prinsterer in Vlaardingen. Zij 

studeerde in 1996 af in de Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit te 

Leiden. In datzelfde jaar werkte zij vier maanden mee aan verschillende 

onderzoeken op het gebied van pervasieve ontwikkelingsstoornissen, op het Child 

Study Center van Yale University, New Haven, Connecticut, in de Verenigde Staten,.  

Sinds januari 1997 werkt zij bij de vakgroep Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf september 1997 bestonden haar bezigheden 

grotendeels uit het uitvoeren van het Friesland-onderzoek, dat op 1 september 2003 

officieel is afgerond. Tevens gaf zij in deze periode verschillende colleges en 

werkgroepen aan studenten psychologie en geneeskunde. Daarnaast heeft zij, als 

trainer voor de ADI-R en de ADOS, in de periode 1999 tot en met 2002 verschillende 

Nederlandse workshops mee verzorgd. 

Naast wetenschappelijk is zij ook steeds klinisch werkzaam geweest als 

psycholoog. Zo voerde zij van september 1998 tot en met december 1999 

diagnostiek, ouderbegeleiding en contacten met kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen met autisme uit, bij het Autisme Team Noord-Nederland. Op de 

polikliniek van het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in 

Groningen gaf zij in de periode september 1999 tot juni 2001 sociale 

vaardigheidstrainingen voor kinderen met PDD/ADHD, en een oudercursus voor 

ouders van kinderen met deze ontwikkelingsstoornissen. Gedurende het schooljaar 

2002-2003 was ze werkzaam bij het Pedologisch Instituut Noord Nederland, waar zij 

op de Prof. W.J. Bladergroenschool inhoudelijk verantwoordelijk was voor de 

diagnostiek en begeleiding van de jongste kinderen (van 4 tot en met 8 jaar).  

Sinds 1 september 2003 is Annelies werkzaam bij Accare in Groningen, als 

coördinator van het onderzoek naar het ‘klinisch cohort bij TRAILS’. Concreet 

betekent dit, dat zij een onderzoek coördineert, waarin 600 kinderen van de 

polikliniek van Accare vanaf hun tiende jaar tot in de adolescentie en de 

volwassenheid gevolgd worden, om het inzicht in de relatie tussen kinder- en 

volwassen psychiatrie te vergroten. 
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