
 

 

PROFIEL 

Ik ben een hardwerkende en 
empathische psycholoog met een 
groot hart en luisterend oor. 
Anderen helpen is iets waar ik veel 
voldoening uit haal, en ik zet me 
graag in voor mensen die het 
nodig 
hebben. Met name 
neuropsychologische diagnostiek 
heeft mijn interesse. Ook heb ik 
een passie voor reizen, muziek, en 
de natuur, en ben ik erg 
geïnteresseerd in andere talen en 
culturen.  
 

CONTACT 

TELEFOON: 

 

 

E-MAIL: 

 

 

WOONPLAATS: 

Den Haag 

 

GEBOORTEDATUM: 

  

REFERENTIES 

Beschikbaar op aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

Aïda Roovers 
 

 

 

 

WERKERVARING 

Psycholoog 
Pieter van Foreest, Delft 

April 2022 – september 2022 

• Het analyseren van onbegrepen gedrag bij ouderen met 

dementie in het verpleeghuis en het voorstellen van interventie 

mogelijkheden 

• Het in kaart brengen van stemming en cognitie 

• Werken in een multidisciplinair team en voorzitten van 

overleggen 

• Opstellen van benaderingsadviezen   

 

Klinische stage neuropsychologie 
Argos Zorggroep, Hoogvliet Rotterdam 

Oktober 2021 – februari 2022 

• Stage op een psychogeriatrische afdeling binnen het 

verpleeghuis 

• Uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek op de ambulant 

geriatrische screening, mediatieve behandeling van 

onbegrepen gedrag bij dementie, multidisciplinaire 

overleggen 

• LOGO-verklaring behaald 

 

Onderzoeksstage neuropsychologie 
ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam 

Januari 2020 – juni 2020 

• BRAVE-onderzoek: onderzoek naar de hersenfuncties en 

aandachtsprocessen in meisjes met Anorexia Nervosa 

• Uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek, fysieke 

metingen, en interviews; werving van deelnemers, verwerken 

van data 

 

Coördinator GGD Bron- en Contactonderzoek 

ANWB Alarmcentrale, Den Haag 

Augustus 2020 – mei 2021 

• Ondersteunen in de coördinatie van het landelijke COVID-19 

bron- en contactonderzoek 

 

Seizoenskracht Personenhulpverlening 

ANWB Alarmcentrale, Den Haag 

Zomerseizoen 2018, 2019, 2020 

• Telefonisch hulp verlenen aan verzekerden in het buitenland 

met een (medische) hulpvraag, intakes en dossiervoering, 

geruststelling en duidelijkheid bieden. 

 



 

OPLEIDING 

MSc Klinische Neuropsychologie, Universiteit Leiden 
Diploma behaald 2022 

• Scriptie: “Set-shifting Difficulties as a Potential Risk Factor for 

Adolescent Anorexia Nervosa”, afgerond met een 8,5 

 

BSc Psychologie, Universiteit Leiden 
• Scriptie: “The Effects of Cerebellar Transcranial Direct Current 

Stimulation on Emotion Recognition in Moving Bodies”, 

afgerond met een 8 

• Uitwisseling naar Regis University in Denver, VS. Vakken: Cultural 

Anthropology, Juvenile Justice, Human Rights and Culture, 

Criminology. Allen afgerond met een A. 

 

 

 

 

NEVENACTIVITEITEN 

Vrijwilliger vertaler NL-EN • Stichting Bootvluchteling 

Oktober 2020 - heden 

 

Vrijwilliger ouderenzorg, afdeling neurologie • HMC Westeinde 

November 2019 – februari 2020 

 

Vrijwilliger EHBO op festivals en evenementen • Rode Kruis 

Augustus 2017 – december 2018 

 

Secretaris reiscommissie • Studentenvereniging AEGEE-Leiden 

September 2017 – september 2018 

  

 Lid Internationale commissie • Studievereniging der psychologie  

 Labyrint Leiden 

September 2017 – september 2018 

 

 


