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Chantal Lammens werd geboren te Terneuzen op 20 oktober 1980. Na het behalen van haar 
atheneum diploma aan het Zeldenrust-Steeland college te Terneuzen, begon zij in 1999 met 
de studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In april 2005 behaalde zij haar 
doctoraal examen met als afstudeerrichting klinische psychologie. Van april t/m september 
dat jaar was zij werkzaam bij het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuis (NKI-AVL) als onderzoeksassistent op een project naar de psychosociale gevolgen 
van Familiaire Adenomateuze Polyposis. Daarop aansluitend werd zij, met steun van KWF 
Kankerbestrijding, aangesteld als onderzoeker in opleiding. Haar onderzoek (zoals beschreven 
in dit proefschrift) richtte zich op de psychosociale impact van twee erfelijke 
kankersyndromen die worden gekenmerkt door het verhoogde risico op het voorkomen van 
multipele tumoren op zowel kinder- als volwassen leeftijd, waarvoor de preventieve en 
behandelingsopties beperkt zijn: het Li-Fraumeni Syndroom (LFS) en de ziekte van Von 
Hippel-Lindau (VHL).  
 
Naast haar werkzaamheden bij het NKI-AVL is zij tevens actief lid van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Zij was twee jaar algemeen bestuurslid. 
Daarnaast was zij voorzitter van de werkgroep website, is zij secretaris van de werkgroep PR 
& Fondsenwerving en redactielid van het tijdschrift ‘Psychosociale Oncologie’ en neemt zij 
deel aan de werkgroepbijeenkomsten van Familiaire Tumoren. In 2008 heeft zij de NVPO-
Award gewonnen, deze stond in het teken van jong aanstormend talent werkzaam in het 
vakgebied ‘psychosociale oncologie’.  
 
De auteur van dit proefschrift zal haar werkzaamheden deels voortzetten als projectmanager 
‘Kwaliteit zorg’ bij de NVPO en deels als postdoc bij het NKI-AVL. In haar functie als 
projectmanager ‘Kwaliteit zorg’ zal zij zich inzetten voor het borgen en vergroten van de 
professionele psychosociale zorg voor mensen met kanker en diens naasten. In haar functie 
als postdoc zal zij gaan werken aan een studie naar de effectiviteit van cognitieve 
gedragstherapie en fysieke activiteit op menopauzale klachten bij vrouwen die behandeld 
zijn voor borstkanker.  
 
 
 




