
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mind matters in pediatric sickle cell disease: evaluation of neurocognitive
deficits, behavioral and emotional problems and health-related quality of life

Hijmans, C.T.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hijmans, C. T. (2012). Mind matters in pediatric sickle cell disease: evaluation of
neurocognitive deficits, behavioral and emotional problems and health-related quality of life.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mind-matters-in-pediatric-sickle-cell-disease-evaluation-of-neurocognitive-deficits-behavioral-and-emotional-problems-and-healthrelated-quality-of-life(f1563f02-267b-4af9-a78d-253861b9c78b).html


Curriculum Vitae

proefschrift Hijmans.indb   153 8-12-2011   13:10:58



proefschrift Hijmans.indb   154 8-12-2011   13:10:58



Channa Tamar Hijmans werd op 12 maart 1979 geboren in Den Haag. Zij groeide 

op in Amstelveen, waar zij naar de 2e Amstelveense Montessorischool ging. Het 

Montessorionderwijs paste goed bij haar en gaf haar meteen een goed excuus om 

Amstelveen al snel te verruilen voor Amsterdam. In 1998 behaalde zij haar VWO diploma 

dan ook aan het Amsterdamse Montessori Lyceum. Na haar eindexamen vertrok zij naar 

Israël, waar zij een poging deed Hebreeuws te leren maar na een jaar met vloeiend Frans 

terugkeerde. 

In 1999 begon zij aan de studie Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Zij koos de afstudeerrichting Klinische Neuropsychologie en volgde daarnaast extra 

keuzevakken bij de studies Taalwetenschappen en Filosofie via de master Cognitive 

Science. Vanwege haar interesse in kinderen met autisme verrichtte Channa haar 

afstudeeronderzoek bij het Centrum Autisme in Oegstgeest. Haar neuropsychologische 

diagnostiekstage voltooide zij bij Sint Marie, Centrum voor auditief en communicatief 

beperkte kinderen in Eindhoven. In 2005 behaalde zij haar doctoraal diploma.

Channa begon haar loopbaan als onderzoeksassistent bij het internationale project 

‘Erfelijkheid en Autisme’ op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Universitair 

Medisch Centrum in Utrecht. Daar werkte zij tevens als psychologisch medewerker bij 

de zorglijn Autisme en Psychose. Deze combinatie van wetenschap en kliniek beviel haar 

goed.   

In 2007 verruilde zij de psychiatrie in het UMC voor de pediatrische psychologie in het 

AMC. Zij startte bij de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis met haar 

promotieonderzoek: Aandacht voor NeuroPsychologische Aspecten bij Kinderen met 

Sikkelcelziekte (AANPAK project), wat geresulteerd heeft in dit proefschrift. 

Momenteel werkt Channa als postdoc onderzoeker en neuropsycholoog bij 

de Psychosociale Afdeling, waarbij zij een vertaalslag hoopt te maken van haar 

onderzoeksresultaten naar de klinische praktijk.

Channa woont samen met Sven van der Steen in de Diamantbuurt in Amsterdam. Op 

17 juli 2011 kregen zij een prachtige dochter, Lea Anaïs.
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