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PhD Portfolio

name phd student: Raisa schiller 

erasmus Mc department: ic children/pediatric surgery and child and Adolescent psychiatry/psychology

phd period: April 2014 – April 2018

promotor(s): prof. dr. Tibboel and prof. dr. Verhulst

supervisor(s): dr. Hanneke iJsselstijn and dr. Tonya White

training program Year Workload 

General academic skills

endnote and pubmed courses 2014 1.0 ec

Open clinica course, erasmus Medical center 2014 0.2 ec

Research management for phd students 2014 1.0 ec

BROK 2015 1.0 ec

How to present your poster 2015 0.1 ec

Workshop presenting skills for junior researchers 2016 1.0 ec

scientific integrity 2017 0.3 ec

research skills

MRi safety course and technical training 2014 0.6 ec

Biostatistics part ii: classical Regression Models 2015 2.8 ec

Advanced topics in MR imaging of the brain, donders institute 2015 1.0 ec

introduction in Graphpad prism, MolMed 2015 0.3 ec

FsL course 2016 2.0 ec

Presentations

Research meeting neuroradiology (AMBeR) 2014 0.3 ec

Research meeting pediatric surgery/ic 2014-2017 1.2 ec

conference Verona, italy on behalf of ped. surgery dept. 2015 0.3 ec

Grand Round 2016 0.3 ec

KnicR symposium 2016 0.3 ec

OHBM conference Vancouver, canada 2017 0.3 ec

pediatric psychology research meeting 2017 0.3 ec

Great Ormond street Hospital, London 2018 0.3 ec

Conferences 

conference Verona, italy 2015 1.0 ec

neuroimaging conference, Amsterdam 2015 0.3 ec

pump Your career, nWO, Amersfoort 2015 0.3 ec

Young Researchers day, Tulips, Maarssen 2015 0.3 ec

child Health symposium, noordwijk 2016 1.0 ec

KnicR symposium, erasmus Mc – sophia 2016 0.3 ec

OHBM conference Vancouver, canada 2017 1.0 ec
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training program Year Workload 

Seminars and workshops

phd day erasmus Mc, several workshops 2014+2015 0.5 ec

Research meetings pediatric surgery (monthly) 2014-2018 2.0 ec

Research meetings neuroradiology (monthly) 2014-2018 2.0 ec

Research meetings neuroimaging (biweekly) 2014-2018 4.0 ec

Research meetings cHiL (monthly) 2014-2018 2.0 ec

teaching tasks

Tutor neuropsychological diagnostics, eUR 2014 1.3 ec

Tutor psychological diagnostics, eUR 2014 1.3 ec

supervisor minor neurobiology, erasmus Mc 2015 1.0 ec

other

committee sophia Research day 2015 2014-2015 2.0 ec

committee sophia Research day 2016 2015-2016 2.0 ec

committee sophia Research day 2017 2016-2017 2.0 ec

TULips phd curriculum 2016-2018 4.0 ec 
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CurriCulum Vitae

Raisa schiller was born on April 24th 1988 in nijmegen, 
The netherlands. she grew up in Bilthoven, where she 
received her Gymnasium degree in 2006. That same 
year, she moved to the United states to study psychol-
ogy and play division-1 Field Hockey on a full schol-
arship at Wake Forest University in Winston-salem, 
north carolina. After graduating in 2010, she moved 
to Amsterdam to continue her studies. in August 2013, 
she received her master’s degrees after completing the 
two-year research master cognitive neuropsychology 
and master clinical neuropsychology (cum laude).

From september 2013, Raisa started working as a neuropsychologist at the outpatient 
clinic of the department of child- and Adolescent psychiatry/psychology at the erasmus 
Mc-sophia children’s Hospital in Rotterdam for six months. she then commenced her 
phd-project in April 2014 on neurodevelopmental outcome following neonatal critical 
illness at the departments of intensive care and pediatric surgery (prof. dr. d. Tibboel 
(promotor), dr. Hanneke iJsselstijn (copromotor)) and child and Adolescent psychiatry/
psychology (prof. dr. Frank Verhulst (promotor), dr. Tonya White (copromotor)).

Raisa aims to combine research with clinical work. in January 2018, she started work-
ing part-time as a neuropsychologist at the outpatient clinic of the child and Adolescent 
psychiatry/psychology department while finishing her phd-project. After her phd-
project, she has been given the opportunity to continue as a postdoctoral researcher at 
the intensive care and pediatric surgery department, which she will combine with her 
clinical work.
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DankWoorD

Hoewel alleen mijn naam op de voorkant van dit boekje staat, is het verre van een solo-
project. de totstandkoming van dit proefschrift heb ik te danken aan velen.

Alle kinderen en ouders die vanuit het hele land bereid waren meerdere malen naar 
het sophia te komen om mee te doen aan de cogmedstudie: de weekenden waarin de 
MRi- en neuropsychologische onderzoeken plaatsvonden, waren ontzettend leuk door 
jullie enthousiasme en interesse! Ook alle kinderen en ouders die deelnemen aan de 
chirurgische Lange Termijn Follow-up wil ik bedanken.

Mijn promotoren: prof. dr. d. Tibboel en prof. dr. F. Verhulst.

Beste professor Tibboel, wie had kunnen denken dat het afdelingshoofd intensive care 
Kinderen en een beginnend neuropsycholoog een goede match zouden zijn? ik niet 
direct. Toch heeft u een ontzettend belangrijke rol gespeeld in mijn promotietraject. 
dank voor uw interesse, uw vertrouwen, uw altijd kritische houding, en de goede en 
stimulerende gesprekken. ik ben blij en vereerd dat ik hier gebruik van mag blijven 
maken. Op naar nieuwe ideeën en projecten! 

Beste Frank, zonder jou was ik überhaupt niet bij dit project terechtgekomen. dank voor 
het duwtje in de juiste richting! 

Mijn copromotoren: dr. H. iJsselstijn en dr. T. White.

Beste Hanneke, jij staat elk moment van de dag voor jouw promovendi klaar om hen van 
advies te voorzien. Je bent gestructureerd, efficiënt en van alles op de hoogte. dit maakt 
je tot een fijne begeleider bij wie ik voor mijn gevoel altijd terechtkon. dank voor al je 
hulp de afgelopen vier jaar!

Beste Tonya, dank voor het mogelijk maken van één van de meest interessante onder-
delen van mijn promotie de afgelopen vier jaar: het MRi-onderzoek. de door jou in het 
leven geroepen KnicR-groep zorgt voor een goed netwerk van mede-neuroimagers, 
waar ik veel aan heb gehad! 

dr. M. Madderom, lieve Marlous, officieel geen co-promotor maar zo voelde het wel – 
zeker in de eerste jaren van mijn promotie. Zonder jou was de cogmedstudie er niet 
geweest. dank voor al je hulp en begeleiding. Het was gezellig zo nauw met je samen 
te werken! 
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de commissieleden: 
prof. dr. i.K.M. Reiss, beste irwin, je enthousiasme werkt aanstekelijk! dank voor de 
stimulerende gesprekken in de wandelgangen en voor het vervullen van de rol van 
secretaris binnen de kleine commissie.

dr. A.F.J. van Heijst, beste Arno, ik waardeer de fijne samenwerking en je betrokkenheid 
ontzettend. Bedankt dat je ook aan het einde van mijn promotie een rol wilt spelen als 
lid van de grote commissie.

dr. M. smits, beste Marion, dank voor je hulp de afgelopen jaren – van het beoordelen 
van mijn MRi-scans tot het meeschrijven aan artikelen – en voor je deelname aan de 
grote commissie.

prof. dr. M. Hillegers, dank voor uw deelname aan de kleine commissie.

prof. F. Vargha-Khadem, thank you for your willingness to be a member of the committee.

Mijn collega’s van sp-2430, de sophia Research day commissies, KnicR en daarbuiten; 
jullie hebben het sophia tot een heel fijne werkplek gemaakt. dank voor alle gezellig-
heid! in het bijzonder: 

Lieve Laura, direct vanaf het begin van mijn promotietraject kon ik me bij jou en 
Ryan aansluiten. We hebben samen niet alleen veel leuke en gezellige momenten 
meegemaakt, maar jouw interesse, kritische vragen, en oprechte meedenken hebben 
mij ontzettend geholpen. ik ben blij dat we, ook nu jij in het AMc in opleiding bent, nog 
steeds contact hebben! 

Lieve Lisette, door ons gezamenlijke artikel kwamen we erachter dat we naast vrien-
dinnen ook goede collega’s zijn. Het was heel fijn je naast mij te hebben al die jaren, 
letterlijk en figuurlijk. ik bewonder je doorzettingsvermogen, je eigengereidheid en je 
energie. ik kijk uit naar veel leuke momenten samen, nu buiten het sophia! 

dear Ryan, you have played a huge role in my (phd) life these last four years. i cannot 
thank you enough for all of your help with the neuroimaging part of my project. You 
have taught me everything i needed to know and more. Above all though, you are a 
great friend. You are caring, empathetic and funny, which results in a great mix of good 
conversations and lots of laughter when we are together. i am looking forward to many 
more FB+cdB times!
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dit boek is indirect ook mede mogelijk gemaakt door mijn vriendinnen, vrienden, en 
(schoon)familie.

Lieve vriendinnen en vrienden, jullie maken het (onderzoeks)leven leuker! in het bijzon-
der wil ik noemen:

Lieve Zinzi, number one since day one! Je onvoorwaardelijke steun en vriendschap 
betekenen alles voor me.

Lieve chloë, dank voor de praktische hulp bij mijn onderzoek; dit maakte de zondagen 
extra gezellig! Maar bovenal voor je geweldige vriendschap. ik ben ontzettend blij dat 
ik jou heb! 

Lieve Floor, dank voor jouw betrokkenheid, interesse en humor, altijd precies op het 
juiste moment.

Lieve Judith, van de kleuterklas in nijmegen tot het werkende leven in Rotterdam: bij 
jou kan ik altijd terecht voor goede gesprekken.

Lieve Lin, naar werk gaan werd een feest sinds onze ontmoeting in de kantine van het 
sophia. Je optimisme, vrolijkheid en aanmoediging zijn geweldig! 

Lieve Anne en Lisette, al sinds mijn dertiende zijn jullie mijn steun en toeverlaat. An, 
jouw betrokkenheid en interesse zijn ongeëvenaard. ik prijs mij gelukkig alles in het 
leven zo met jou te kunnen delen. Tet, jouw nuchtere blik en steun zijn stabiele factoren 
in mijn leven. Ook tijdens de afgelopen vier jaar heb ik daar ontzettend veel aan gehad.

Lieve Aartje en Henk, dianne en Lieuwe, dank voor jullie interesse en betrokkenheid!

Mijn lieve broers, Bob en Tom, alle drie heel anders, maar toch hetzelfde. ik weet dat ik 
altijd op jullie kan bouwen en dat is een heel fijn gevoel. ik ben heel erg trots op jullie! 

Lieve sjanneke, tante en vriendin in één. Je bent heel belangrijk voor mij. dank je wel 
voor je aanmoediging en steun! 

Lieve papa, je hebt mij altijd – bewust of onbewust – gestimuleerd het beste uit mijzelf 
te halen. Het is ontzettend fijn te weten dat je altijd vertrouwen in mij hebt.

Lieve mama, mijn proefschrift draag ik aan jou op, want zonder jouw vertrouwen, aan-
moediging en luisterend oor was het er niet op deze manier geweest. ik ben ontzettend 
trots dat jij mijn moeder bent! 

Ten slotte, liefste daan, onderzoek doen is leuk, maar het állerleukste van alles ben jij.
ik hou van jou met heel mijn hart. 
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