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Curriculum Vitae 

 

Karen Schipper werd op 17 augustus 1978 geboren. Zij groeide samen met haar 

oudere zus en ouders op in Achterveld. Na het behalen van haar VWO diploma aan 

de scholengemeenschap ‘De Amersfoortse Berg’ te Amersfoort in 1996, studeerde zij 

psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen met als afstudeerrichting Klinische 

Psychologie. Zij rondde daarnaast de nevenrichtingen gezondheidspsychologie, 

neuro/biopsychologie en ontwikkelingspsychologie met succes af. Haar stage liep zij 

op de afdeling Medische Psychologie van het Medisch Centrum Leeuwarden. In de 

zomer van 2000 studeerde zij in Groningen af met een onderzoek op het gebied van 

de gezondheidspsychologie.  

 

Hoewel het onderzoek haar zeker interesseerde, besloot zij te kiezen voor de 

klinische praktijk. Direct na het afronden van haar studie startte zij als psycholoog 

in de gehandicaptenzorg. Dit deed zij eerst in de vorm van een onbetaalde 

werkervaringsplaats, maar dit resulteerde al snel in een betaalde baan. Daarnaast 

werkte zij van december 2000 tot januari 2003 als psycholoog in het Deventer 

Ziekenhuis. Hier hield zij zich voornamelijk bezig met diagnostiek en behandeling 

van patiënten met hartproblemen, pijnklachten, kanker en nierziekten. In januari 

2003 startte zij fulltime bij Reinaerde met de postdoctorale opleiding tot 

gezondheidszorgpsycholoog, welke zij eind 2005 met succes afrondde.  

 

De interesse in onderzoek bleef bestaan en in december 2005 startte zij, naast haar 

werk bij Reinaerde, als patiënt onderzoekspartner bij de Universiteit Maastricht. Zij 

was betrokken bij de uitvoer van een onderzoek gericht op het ontwikkelen van een 

onderzoeksagenda vanuit het perspectief van nierpatiënten. In 2007 werd dit 

onderzoek afgerond en begin 2008 startte zij voor 16 uur per week als junior 

onderzoeker bij de Universiteit Maastricht en later het VU Medisch Centrum. Haar 

onderzoekswerk werd uitgebreid door een tijdelijke aanstelling van twee jaar bij het 

Universitair Medisch Centrum Groningen op de afdeling gezondheidspsychologie. De 

afgelopen jaren combineerde zij de uitvoer van diverse onderzoeken bij 

uiteenlopende patiëntengroepen met haar werk als gezondheidszorgpsycholoog bij 

Reinaerde. Beide werelden bleken een positieve invloed op elkaar te hebben. 
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Na haar promotie zal zij de combinatie van onderzoek en praktijk voortzetten en 

zich verder kwalificeren als klinisch behandelaar doordat zij recent gestart is met de 

profielopleiding tot eerstelijnspsycholoog.  

 

Overige publicaties 

 

Abma T, Schipper K. ZZP in de zorg: hoe goede intenties verzanden in 

bezuinigingen? Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek 2009; 19(3): 80-81. 

 

Abma T, Schipper K. Consument of burger? Spanningen in het ethos over de goede 

patiënt. NVBe-nieuwsbrief 2011; 18: 17-19. 

 

Abma T, Schipper K. Regering, kijk ook naar de langere termijn! Revalidatie 

magazine 2011; 17(1): 20. 

 

De Groot I, Schipper K, van Dijk S, van der Boog P, Stiggelbout A, Baranski A, 

Marang-van de Mheen P. Decision making around living and postmortal kidney 

transplantation: expected expected relationship changes play an important role. 

Submitted to: BMC Nephrology. 

 

Ghaly M, Schipper K & Abma TA. Orgaandonatie en moslims in Nederland: 

Theologische en interculturele dimensies. Tijdschrift voor gezondheidszorg & 

ethiek 2010; 4: 111-115. 

 

Hendrikx A, Schipper K, Dauwerse L, Willems V, Hindriks H, Hosli E, Abma T. 

Participeren met hersenletsel in de maatschappij anno 2010. Een samenspel van 

krachten. Medische antropologie 2010; 22 (2): 339-360. 

 

Nieuwsreflex. ’Artsen herkennen de gevolgen van hersenletsel onvoldoende’ 

Medisch contact 2010; 6: 240. 

 

Schipper K. Gelukkig ik ben niet de enige die dat heeft! Ervaringen van een patiënt-

onderzoekspartner in wetenschappenlijk onderzoek. In: Abma T, Visse M, Molewijk B, 

Widdershoven G (red). Reflectie en participatie in zorg. Den Haag: Boom/Lemma. 

September 2010: 241-260. 
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Schipper K, Kessels T, van Erp J. Aandacht voor draagkracht: omgaan met niet-

aangeboren hersenletsel. Een nazorgcursus voor getroffenen en naasten. 

Psychologie & gezondheid 2010; 36 (4): 177-182. 

 

Schipper K, Nierse C, van Zadelhoff E, van de Griendt J, Hené R, Abma T. Leven 

met een nierziekte, Ervaringen van nierpatiënten en hun naasten. Den Haag: 

Lemma/Boom. Maart 2010. 

 

Schipper K, Visser-Meily A, Hendrikx A, Dauwerse L, Willems V,  Hindriks H, Hosli E,  

Abma T. ‘Hersenletsel is 24 uur per dag werken’. Over de maatschappelijke partici-

patie van mensen met hersenletsel. Revalidata 2010; 158: 13-15. 

  

Spies S, Schipper K, Nollet F, Abma TA. Patient’s Journey. Duchenne Muscular 

Disease. British Medical Journal 2010; BMJ2010;341:c4364. 

 

Van Erp J, Schipper K. Effecten van psychosociale interventies bij hart- en 

vaatziekten: coronaire hartziekten, hartfalen en cerebrovasculaire aandoeningen. 

In: Jaspers & van Middendorp (red). Psychosociale zorg bij chronische ziekten. 

Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Juni 2010: 31-49. 

 

Van Erp J, Schipper K. Effecten van psychosociale interventies bij hart- en 

vaatziekten: coronaire hartziekten, hartfalen en cerebrovasculaire aandoeningen. 

Psychologie & Gezondheid 2007; 35(1): 27-37. 


