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Curriculum Vitae 

 

Marjolijn Hoekert werd op 8 oktober 1977 geboren te Rotterdam. Haar gymnasium 

diploma behaalde zij op College Blaucapel in Utrecht in 1996. Hierna begon zij aan de 

studie Theologie, waarvan zij de propedeuse behaalde in Leiden om vervolgens het 

eerste jaar van het doctoraal aan de Universiteit van Amsterdam te volgen. In 1998 

veranderde zij van studie en koos voor de multidisciplinaire βγ- propedeuse aan de 

UvA. Als doctoraalstudie koos zij psychologie, waarbinnen zij zich specialiseerde in 

psychonomie en klinische neuropsychologie. Voor haar afstuderen deed zij een onder-

zoeksstage op het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek in Amsterdam, over 

slaap- en waakstoornissen bij demente ouderen. Haar scriptie ging over fantoompijn. 

Een klinische stage deed zij bij de afdeling Niet Aangeboren Hersenletsel/ Neuropsy-

chiatrie van de Bavo RNO groep in Capelle aan de IJssel. In 2005 studeerde zij cum 

laude af, waarna zij haar promotieonderzoek begon aan de Rijksuniversiteit Gronin-

gen. Het onderzoek dat zij deed onder supervisie van Prof. André Aleman, Prof. René 

Kahn en dr. Rikus Knegtering heeft geresulteerd in het voorliggende proefschrift. In 

het laatste jaar van haar promotie heeft zij ervaring opgedaan als psycholoog bij GGZ 

Drenthe in Assen. Vanaf 1 november 2009 is zij aangesteld als psycholoog bij GGZ 

Noord-Holland-Noord in Heiloo, waar zij de GZ-opleiding gaat doen. Ook blijft zij be-

trokken bij patiëntstudies die een vervolg zijn op de onderzoeken beschreven in dit 

proefschrift.  



 




