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Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Lotte Haverman werd geboren op 20 juli 1983 in Breda als dochter van Wilma 
McCrystal en Frits Havermen. Ze groeide daar op met haar zus Hilde en broer Rik.
Lotte heeft het basisonderwijs gevolgd aan de K.B.S. Laurentius en heeft in 2001 
haar VWO diploma gehaald aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda. 

In september 2001 is Lotte psychologie gaan studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam. Als afstudeerrichting heeft zij klinische ontwikkelingspsychologie 
gedaan en haar scriptie richtte zich op jongeren met een licht verstandelijke 
handicap. Haar stage heeft ze in 2005/2006 gedurende een periode van 12 maanden 
gedaan bij orthopedagogisch behandelcentrum de Beele in Voorst. De Beele is een 
instelling voor jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen 
die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Vlak voor het afronden 
van haar studie wilde ze graag haar horizon verbreden en heeft ze een half jaar 
vakken gevolgd van de master ‘Forensic Psychology’ aan de University of New South 
Wales in Sydney, Australië. Na terugkomst heeft Lotte haar scriptie afgemaakt en is 
ze in oktober 2007 afgestudeerd. 

In dezelfde maand werd zij aangenomen als onderzoeksassistent op het 
QLIC-ONderzoek in het Emma Kinderziekenhuis AMC. In het eerste jaar van deze 
functie heeft zij kunnen zien wat het inhield om een eigen promotieonderzoek te 
doen en was haar nieuwsgierigheid en enthousiasme gewekt. Gelukkig kon zij vanaf 
augustus 2008 starten met haar eigen promotietraject; het KLIK project, waarvan 
dit proefschrift het resultaat is. Vanaf januari 2011 is Lotte tevens projectleider van 
de implementatie van KLIK voor verschillende patiëntengroepen in verschillende 
ziekenhuizen in Nederland. 

Na haar promotie zal Lotte aanblijven als projectleider op het KLIK project en 
daarnaast als postdoc onderzoeker werkzaam zijn op de psychosociale afdeling van 
het Emma Kinderziekenhuis. In september 2013 zal zij met de deeltijd GZ-opleiding 
starten om op deze manier onderzoek en patiëntenzorg te combineren. 
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