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CURRICULUM VITAE

Renate Neimeijer werd op 25 maart 1986 geboren in Zwolle. Ze groeide op in Heino en verhuisde 

op haar 18e naar Groningen voor de studie psychologie. Na haar studie werkte ze kortdurend 

als neuropsycholoog in een verpleeghuis. In 2010 startte zij met haar promotietraject bij de 

Rijksuniversiteit Groningen. Dit samenwerkingsproject tussen Accare, RUG en PPO bood de 

mogelijkheid om klinisch werken met wetenschappelijk onderzoek te combineren. In 2012 startte 

ze met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij Accare kinder- en jeugdpsychiatrie. Dit 

rondde ze in 2014 af. In januari 2018 is ze gestart met de vierjarige post master opleiding tot klinisch 

psycholoog kind & jeugd. Renate werkt als behandelaar bij Accare en is in haar werk gespecialiseerd 

in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met voedings- en eetstoornissen.  

Daarnaast werkt zij als onderzoeker / docent bij de afdeling klinische psychologie en experimentele 

psychopathologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Renate woont in Groningen met haar man 

Niels en zoon Olivier.
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DANKWOORD

Toen ik 7,5 jaar geleden begon aan dit promotietraject, keek ik uit naar het moment dat ik mijn 

dankwoord kon schrijven en mijn proefschrift dus af was. Nu is het eindelijk zover. Ik wil graag een 

aantal mensen bedanken die een belangrijke rol hebben gespeeld in de totstandkoming hiervan.

Beste Peter, wat heb ik het getroffen met jou als promotor. Jouw enthousiasme, positiviteit, 

creativiteit, passie voor onderzoek, vertrouwen en niet te vergeten gezelligheid en razendsnelle 

feedback hebben ontzettend geholpen. Bedankt daarvoor. Ik heb veel van je geleerd en ik kijk uit 

naar verdere samenwerking.

Beste Anne, wat ben ik blij dat jij bij dit project betrokken was. Jouw kennis en kritische blik waren 

van onschatbare waarde. Ik hoop dat wij ook in toekomst samen blijven werken.

Dear Brian, thank you for the feedback you gave as a co-author and also for being a nice colleague.

Beste Hermien, ook jij bent vanaf het begin af aan betrokken geweest. Als dubbelcollega nam jij 

ondanks jouw eigen drukke werkzaamheden altijd de tijd om mee te denken over mijn onderzoek 

en over de klinische praktijk. Dankjewel daarvoor. 

Peter Dijkshoorn, jij ziet het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de kinder- en 

jeugdpsychiatrie als geen ander. Daarnaast heb ik in supervisie veel van je geleerd. Dank daarvoor.

Lieve paranimfen, Klaske en Rozemarijn, jullie zijn vanaf het begin betrokken geweest bij dit project 

en hebben alle hoogtepunten en alle dieptepunten van dichtbij meegemaakt. Dank jullie wel voor 

het meedenken, steun en vooral ook gezelligheid.  Ik ben heel blij dat jullie vandaag aan mijn zijde 

staan (al dan niet fysiek).

Esther V, ik borduurde verder op jouw onderzoek. Fijn dat jij mij wegwijs hebt gemaakt.

Bert, dank voor je hulp bij het maken van computertaken en je geduld hierbij.

Nienke B, jij hebt een enorme klus gedaan door alle patiënten na te meten. Dankjewel voor je grote 

inzet voor het onderzoek.

Ook wil ik alle studenten en onderzoeksmedewerkers bedanken die mee hebben geholpen met 

dataverzameling en -verwerking. 

Alle onderzoeksdeelnemers, zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest. Jullie hebben tijd 
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en energie geïnvesteerd in een onderzoek waar je zelf niet direct belang bij had. Jullie voeren een 

grote strijd, maar gelukkig is het ook met veel van jullie beter gegaan in de loop der tijd. Ik hoop dat 

dit onderzoek kan bijdragen aan het beter begrijpen van eetstoornissen en uiteindelijk ook aan het 

verbeteren van behandelresultaten. Ik wens jullie veel sterkte, jullie zijn het waard! Ook de jongeren 

uit de controlegroep wil ik bedanken voor hun deelname. 

Dank aan de leden van de beoordelingscommissie, Prof dr. A. Jansen, Prof dr. C. Braet, Prof dr. M. 

Lorist, voor het kritisch doorlezen van mijn proefschrift.

Nienke S., dankjewel voor het prachtige ontwerp van de omslag van dit proefschrift. 

Koen, we zijn samen gestart met ons promotietraject en jarenlang heb ik een kamer met je gedeeld. 

Jij maakte mij wegwijs in de wereld van wetenschap. Ik denk met veel plezier terug aan onze 

kantoorhumor die het leed van de promovendus een stuk dragelijker heeft gemaakt.

Charmaine, thank you for the support you gave me and thank you for all the fun we have! I enjoyed 

the trips that we made and the countless coffee breaks. 

Andere mede promovendi van het eerste uur (Eva, Esther, Gemma, Gerard, Mariette, Lonneke, Johan 

en Madelon, dank jullie wel dat ik altijd terecht bij jullie met vragen en niet te vergeten voor de 

gezelligheid tijdens de congressen, EPP symposia en spelletjesavonden. Project Svenokia zal ik 

alleen nooit vergeten... 

Ook alle andere mede promovendi, vaste staf en secretariaat van klinische psychologie, dank jullie 

wel voor de fijne werkplek die we hebben. Ik heb me vanaf het begin af aan thuis gevoeld.

Lieve Accare collega’s, van eetstoornissen en daarbuiten. Dank jullie wel voor jullie inzet voor dit 

onderzoek en ook voor alle gezelligheid.

Lieve club, menina, studieclub, oud-huisgenootjes, bestuur Boersen en anderen van de grote Aegir 

familie, en alle andere lieve vrienden om mij heen. Dank jullie wel dat jullie er zijn! De vraag ‘hoe is 

het eigenlijk met je proefschrift’ kon ik op een gegeven moment niet meer horen, maar ik ben blij 

dat ik nu kan zeggen dat het af is. Ik kijk uit naar alle leuke dingen die komen gaan. 

Jesper, al mijn hele leven zijn wij beste vrienden. Van onze eerste woordjes en stapjes, tot onze 

rijlessen, tot huwelijk en de geboorte van onze kindjes, alle hoogtepunten hebben we samen 

gedeeld. Wie had een paar jaar geleden kunnen bedenken dat dit alles werkelijkheid zou worden. Ik 

ben heel dankbaar dat nu alles goed gaat. Ik hoop dat dit nog heel lang mag duren, zodat we ook in 

de toekomst nog veel mooie dingen samen meemaken.
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Lieve Inge (en Onno) en Wouter, ik hou van de humor en gezelligheid die wij met elkaar hebben. 

Dank jullie wel. Ik ben trots op jullie. 

Lieve papa en mama, ook al was het soms misschien niet helemaal duidelijk wat ik nou precies 

deed met dat onderzoek, heeft het jullie niet weerhouden om steeds interesse te hebben en mij 

onvoorwaardelijk te steunen. Dank jullie wel dat jullie er altijd voor mij zijn.

Lieve Fred en Carla, lieve Sarah, ik bof maar met jullie als extra familie! Dank voor jullie steun en 

interesse.

Olivier, een kindje krijgen tijdens een promotietraject helpt niet bepaald bij het afronden, maar wat 

ben ik blij dat jij er bent! Je bent het beste wat ons is overkomen. 

En dan tot slot, allerliefste Niels, wat ben ik gelukkig met jou. Elke dag maak je mij weer aan het 

lachen en beur je me op.  Ik hou van het leven dat wij samen hebben. 
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