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Andrea Dietrich werd geboren op 29 oktober 1969 in Aschaffenburg, Duitsland. In 

1992 verhuisde zij naar Nederland. Hiervoor heeft zij het Heinrich-Emanuel Merck 

Gymnasium in Darmstadt bezocht, na een opleiding tot administratief medewerker 

te hebben afgerond. In 2000 studeerde zij af aan de Rijksuniversiteit Groningen, 

studierichting psychologie, met de hoofdrichting klinische psychologie en 

nevenrichting neuro-biopsychologie (en aandachtsgebieden ontwikkelings- en 

gezondheidspsychologie). Gedurende haar praktijkstage bij het Academisch 

Ziekenhuis Groningen [thans Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)], 

afdeling psychiatrie behaalde zij haar NIP-basisaantekening psychodiagnostiek.  

In april 2001 begon zij aan het promotieonderzoek naar de relatie tussen 

het autonome zenuwstelsel en gedragskenmerken bij de vakgroep psychiatrie van 

het UMCG dat uitmondde in het huidige proefschrift. Dit onderzoek is onderdeel 

van TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS), een grootschalig 

longitudinaal onderzoek naar de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van 

preadolescenten op weg naar de volwassenheid. Andrea ontving in 2005 een 

Young Scholar Award van de American Psychosomatic Society op grond van haar 

onderzoek naar de relatie tussen het autonome zenuwstelsel en temperament.  

Sinds maart 2006 is zij als psychologisch medewerker verbonden aan het 

Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, in het kader van een 

neuropsychologisch onderzoek naar cognitieve problemen bij manisch-depressieve 

patiënten. In oktober 2006 begon Andrea tevens als post-doc onderzoeker bij  

ACCARE (Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie) in Groningen.      




