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Erik Joan Mulder werd geboren op 1 september 1971 te Emmen. In 1989
behaalde hij zijn VWO diploma aan de Christelijke Scholengemeenschap aldaar. Na
één jaar fysiotherapie te hebben gestudeerd, startte hij in 1990 met de studie
Geneeskunde

aan

de

Rijksuniversiteit

te

Groningen.

Hij

liep

zijn

co-

assistentschappen in de Deventer Ziekenhuizen te Deventer. Aan het einde van zijn
studie bracht hij een onderzoeksstage van vier maanden door aan het Yale Child
Study Center van Yale University in New Haven, Connecticut, in de Verenigde
Staten.
Na zijn afstuderen als basisarts in januari 1997 werkte hij als assistent
geneeskundige niet in opleiding (AGNIO) en vervolgens als assistent in opleiding tot
klinisch onderzoeker (AGIKO) bij het Universitair Centrum voor Kinder- en
Jeugdpsychiatrie te Groningen (UCKJP). Dit centrum is onderdeel van de noordelijke
kinder- en jeugdpsychiatrie instelling Accare. Hij werkte hier op de polikliniek en was
gedetacheerd bij het Autisme Team Noord-Nederland, de Polikliniek Psychiatrie
Verstandelijk Gehandicapten (beiden onderdeel van de GGz Groningen) en de
Jeugdkliniek Groenendaal (onderdeel van Jeugdzorg Groningen). Vanaf maart 2000
werkte hij aan het in dit proefschrift beschreven onderzoek.
Met als opleider prof. dr. R.B. Minderaa deed hij van 1 september 2002 tot 1
september 2003 het keuzejaar Kinder- en Jeugdpsychiatrie binnen het UCKJP.
Vanaf 1 september 2003 tot 10 augustus 2006 volgde Erik de basisopleiding tot
psychiater aan het Universitair Centrum Psychiatrie, voorheen de afdeling
Psychiatrie, voorheen de Psychiatrische Universiteits Kliniek, van het Universitair
Medisch Centrum Groningen, zijn opleider hier was prof. dr. R.J. van den Bosch. Op
het moment van de verdediging van dit proefschrift is hij in dienst van de GGz ZuidOost Friesland te Drachten, hier vervult hij zijn stage Sociale Psychiatrie. Na het
voltooien van de opleiding tot psychiater in maart 2007 treedt hij opnieuw in dienst
van

Accare

voor

het

volbrengen

van

het

aantekeningsjaar

kinder-

en

jeugdpsychiatrie en het voortzetten van de onderzoekslijn waarvan de start
beschreven is in dit proefschrift.
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