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● Dr. Erica LT van den Akker, kinderarts endocrinoloog, universitair hoofddocent Erasmus 
MC, Rotterdam. Coördinator divisie kinderen van het Centrum Gezond Gewicht, 
deskundige op het gebied van cortisol metingen. 

● Prof. dr. Hedwig van Bakel; bijzonder hoogleraar Infant Mental Health bij Departement 
Tranzo / Tilburg University. Gz-psycholoog en infant mental health specialist bij Youz 
(kinder- en jeugdpsychiatrie). 

● Prof. dr. Jan Derksen, universitair hoofddocent Radboud Universiteit, klinisch psycholoog, 
psychotherapeut, psychoanalyticus, cognitief gedragstherapeut. Hoogleraar klinische 
psychologie Universiteit Brussel. 

● Prof. dr. Anja Huizink, hoogleraar ‘Ontwikkelingspsychopathology: bio psychologische 
invloeden’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling Klinische, Neuro- en 
Ontwikkelingspsychologie). Tevens directeur van Het Stress Lab. 

● Dr. Aniko Korosi, Associate Professor aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoekt de 
relatie tussen Early Life Stress en cognitie- en stofwisselingsstoornissen 

● Dr. Ineke de Kruijff, kinderarts in het St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein met de 
aandachtsgebieden kinderendocrinologie en ‘psychiatrie en zwangerschap’. Bestuurslid 
van het LKPZ (landelijk kenniscentrum psychiatrie en zwangerschap) en de stichting 
Mind2Care. Promotie-onderzoek naar Early Life Stress. 

● Prof. dr. Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling Licht Verstandelijk 
Beperkten aan de Universiteit van Amsterdam, bijzonder lector ‘inclusie van mensen met 
verstandelijke beperkingen’ aan de Zuyd Hogeschool Heerlen en beleidsadviseur bij 
Koraal Sittard. 

● Dr. Eva Naninck, postdoc onderzoeker bij het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC), 
docent en coördinator van de cursus ‘human stress research’ aan het Amsterdam 
University College. Opgeleid als neurobioloog aan de Universiteit van Amsterdam. 
Promotieonderzoek naar de effecten van early-life stress en voeding op het muizenbrein, 
nu onderzoeker naar de impact van stress op de compositie van moedermelk. 

● Nicky Platte-van Attekum, jeugdarts GGD Zuid-Limburg, aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling voor de JGZ van de GGD ZL. 

● Marja Rexwinkel, klinisch psycholoog en Infant and Early Childhood Mental Health 
Specialist (IECMH). Werkzaam in eigen (groeps)praktijk OuderKindLijn, specialistische 
GGZ voor zwangeren en jonge kinderen met hun ouders. Opleider en supervisor. 

● Roos Rodenburg, orthopedagoog, universitair docent Universiteit van Amsterdam bij de 
vakgroep Opvoedings-en Ontwikkelingsproblemen en hoofdonderzoeker bij Epilepsie en 
Slaapexpertise Centrum SEIN. 

● Jessica Vervoort-Schel, orthopedagoog generalist NVO van de polikliniek van De 
Hondsberg, onderdeel van Koraal expertisecentrum. Promotieonderzoek naar Adverse 
Childhood Experiences bij kinderen met een verstandelijke beperking. Als afgevaardigde 
namens de NVO betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn over trauma voor 
jeugdhulp en jeugdbescherming. 

● Marianne Went, klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en supervisor 
voor de VEN en KP- en GZ -opleidingen. Ruime ervaring met traumabehandeling in de 
IMH, kinder -en jeugdpsychiatrie en Specialistische GGZ voor volwassenen. 

● Marion van Binsbergen, algemeen directeur kennis-en onderzoekscentrum Kohnstamm 
instituut.  Haar expertisegebieden liggen vooral op het snijvlak van (forensische)zorg, 
wetenschap en beleid (intersectorale samenwerking). 

https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/zorgverleners/akker-erica-van-den
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/zorgverleners/akker-erica-van-den
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/zorgverleners/akker-erica-van-den
http://www.centrumgezondgewicht.nl/
http://www.centrumgezondgewicht.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/medewerkers/h-j-a-vanbakel
https://www.tilburguniversity.edu/nl/medewerkers/h-j-a-vanbakel
https://www.tilburguniversity.edu/nl/medewerkers/h-j-a-vanbakel
https://www.youz.nl/
https://www.youz.nl/
https://www.ru.nl/personen/derksen-j/
https://www.ru.nl/personen/derksen-j/
https://www.vub.ac.be/KLEP/index.php?option=com_content&task=view&id=57
https://www.vub.ac.be/KLEP/index.php?option=com_content&task=view&id=57
https://research.vu.nl/en/persons/ac-huizink
https://research.vu.nl/en/persons/ac-huizink
http://www.hetstresslab.nl/
http://www.hetstresslab.nl/
https://www.uva.nl/en/profile/k/o/a.korosi/a.korosi.html?1557775458458
https://www.uva.nl/en/profile/k/o/a.korosi/a.korosi.html?1557775458458
https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialisten/drs-i-ineke-kruijff
https://www.antoniusziekenhuis.nl/specialisten/drs-i-ineke-kruijff
http://www.lkpz.nl/
http://www.lkpz.nl/
http://www.mind2care.nl/
http://www.mind2care.nl/
https://www.uva.nl/profiel/m/o/x.m.h.moonen/x.m.h.moonen.html
https://www.uva.nl/profiel/m/o/x.m.h.moonen/x.m.h.moonen.html
https://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/inclusie-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/inclusie-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking
https://www.koraalgroep.nl/
https://www.koraalgroep.nl/
https://www.uva.nl/profiel/n/a/e.f.g.naninck/e.f.g.naninck.html
https://www.uva.nl/profiel/n/a/e.f.g.naninck/e.f.g.naninck.html
https://www.amc.nl/web/leren/research-62/research/amsterdam-moedermelk-studie.htm
https://www.amc.nl/web/leren/research-62/research/amsterdam-moedermelk-studie.htm
https://www.linkedin.com/in/nicky-platte-van-attekum-87a5428a/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/nicky-platte-van-attekum-87a5428a/?originalSubdomain=nl
https://www.ouderkindlijn.nl/Medewerkers/Marja-Rexwinkel.html
https://www.ouderkindlijn.nl/Medewerkers/Marja-Rexwinkel.html
https://www.vkjp.nl/auteurs/marja-rexwinkel
https://www.vkjp.nl/auteurs/marja-rexwinkel
https://www.uva.nl/profiel/r/o/h.r.rodenburg/h.r.rodenburg.html
https://www.uva.nl/profiel/r/o/h.r.rodenburg/h.r.rodenburg.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214548
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0214548
https://www.linkedin.com/in/jessica-vervoort-schel-b46748112/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/jessica-vervoort-schel-b46748112/?originalSubdomain=nl
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/10/2136
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/10/2136
https://www.mdpi.com/1660-4601/15/10/2136
https://www.vkjp.nl/auteurs/marianne-went
https://www.vkjp.nl/auteurs/marianne-went
https://www.kohnstamminstituut.nl/
https://www.kohnstamminstituut.nl/

