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Ans Vercammen werd op 10 februari 1982 geboren te Herentals, België. Ze 

voltooide haar Humaniora opleiding aan het St.-Jozefinstituut (Herentals), in de 

richting Grieks-Wiskunde. In 2000 is ze begonnen aan de kandidaats-opleiding 

Psychologie aan de Universiteit Gent. Tijdens de licentiaatsfase koos ze voor de 

richting ‘Experimentele en Theoretische Psychologie’. In het laatste jaar van deze 

opleiding liep ze stage in het Laboratorium voor Neuropsychologie in het Universitair 

Ziekenhuis Gent. Daar was ze betrokken bij een studie rond de visuele herkenning van 

gebruiksvoorwerpen en een onderzoek naar de mogelijkheid om taal-lateralisatie te 

meten met behulp van transcraniële Doppler ultrasonografie. Haar master-scriptie 

betrof een serie experimenten waarin met behulp van Event-Related Potentials de rol 

van het werkgeheugen in eenvoudige responsselectie-processen werd onderzocht. In 

2005 begon ze als Ubbo-Emmius bursaal aan de Rijksuniversiteit te Groningen, onder 

begeleiding van Prof. André Aleman. Het onderzoek richtte zich op de cognitieve en 

neurale basis van auditieve hallucinaties (‘stemmen horen’) bij patiënten met 

schizofrenie. Dit promotie-onderzoek, uitgevoerd in het BCN NeuroImaging Center, in 

samenwerking met het Universitair Centrum Psychiatrie, heeft uiteindelijk 

geresulteerd in dit proefschrift. In November zal ze als Postdoc aan het werk gaan in 

het Prince of Wales Medical Research Institute in Sydney, Australië, waar ze 

onderzoek zal doen naar de effectiviteit van een oestrogenen-therapie in de 

behandeling van schizofrenie. 
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