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CurriculumCurriculum Vitae 

CURRICULUMM VITA E 

Judyy Briët werd in 1961 in Nijmegen geboren. Na het Atheneum-A aan het Dominicus 

Collegee in haar woonplaats te hebben doorlopen, begon zij in 1980 haar HBO-J opleiding 

inn Eindhoven. Tijdens deze studie was zij stagiaire op een Vrij e Kleuterschool en een 

scoutinggroep,, tijdens haar jaarstage werkte ze als groepsleidster op "De Widdonck", 

eenn zmok-internaat, in een groep met 'autistiforme' kinderen. In 1984 beëindigde ze 

dezee opleiding en verhuisde ze naar Amsterdam waar ze haar studie Psychologie begon 

aann de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft ze diagnostiek ervaring 

opgedaann op het Instituut voor Woordblindheid en Andere Leermoeilijkheden (IWAL) 

enn op de Van Dethschool van het Gemeentelijk Pedologisch Instituut (GPI). Daarnaast 

heeftt zij aan diverse onderzoeksprojecten meegewerkt om wetenschappelijke ervaring op 

tee doen, zoals een onderzoek naar 'leren tijdens de slaap' en een onderzoek naar 

'rekenmoeilijkhedenn bij kinderen in groep 3'. Tijdens haar afstuderen in de richting 

ontwikkelingpsychologiee heeft zij een deelproject uitgevoerd binnen het multidisciplinaire 

onderzoekk naar de vroegkinderlijke ontwikkeling van extreem te vroeg geboren kinderen 

enn van kinderen van drugsafhankelijke moeders van de afdeling Neonatologie van het 

AMC.. Haar begeleiders waren de heer P. Wesselman en mevr. A.L. van Baar. Haar doctoraal-

examenn behaalde zij cum laude in 1990. In 1991 begon zij als psychologisch onderzoeker 

binnenn het Thyroxine/voedingsonderzoek van de afdeling Neonatologie van het AMC onder 

supervisiee van mevr. A.L. van Baar. Naast haar werkzaamheden als psychologisch 

onderzoekerr voor verschillende wetenschappelijke onderzoeken, die resulteerden in deze 

dissertatie,, is zij vanaf 1996 part-time werkzaam als ontwikkelingspsycholoog bij de follow -

upp poli van de poli Couveusenazorg van de afdeling Neonatologie van het AMC. In 1997 

behaaldee zij haar registratie 'Kinder- en jeugdpsycholoog' en in 1999 haar registratie 

'Gezondheidszorgpsycholoog'.. Sinds januari 2001 werkt zij tevens part-time als gz-

psycholoogg binnen het VTO-team (Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelings-

stoornissen)) dat is ondergebracht bij Bureau Jeugdzorg te Bussum. 

Judyy Briët woont samen met Maarten Buimer in Abcoude. 
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