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Shelley Maria Cornelia van der Veek werd geboren op 2 maart 1983 te Lisse. In 2001 
behaalde zij cum laude haar Gymnasium diploma aan het Fioretticollege te Lisse. In 
datzelfde jaar startte zij haar studie psychologie aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar 
eerste onderzoeksproject onder begeleiding van dr. V. Kraaij in het tweede studiejaar 
van psychologie, werd haar interesse in onderzoek gewekt. Dit kreeg vervolg toen zij 
gedurende haar derde studiejaar een Honours Research Project uitvoerde bij dr. V. Kraaij 
en dr. N. Garnefski naar depressieve klachten, doelfrustratie en coping bij patiënten met 
HIV, wat tot een publicatie leidde. Na haar scriptie naar de emotionele adaptatie van 
ouders van kinderen met Downsyndroom, studeerde zij in 2005 cum laude af in Klinische 
en Gezondheidspsychologie. Van 2005 tot 2006 heeft zij een jaar onderwijs gegeven en 
onderzoek verricht aan de afdeling Gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden. 
Van november 2006 tot en met december 2011 is zij part-time werkzaam geweest als 
promovenda bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Academisch Medisch 
Centrum Amsterdam, waar zij onderzoek verrichtte naar de behandeling van kinderen 
en jongeren met functionele buikpijn, onder begeleiding van prof. dr. F. Boer, prof. dr. E. 
de Haan, dr. H.H.F. Derkx, prof. dr. M.A. Benninga, en later dr. R.J.L. Lindauer. Dit onderzoek 
heeft geleid tot het huidige proefschrift. Gedurende diezelfde periode heeft zij diverse 
onderwijswerkzaamheden verricht voor de afdeling Gezondheidspsychologie aan de 
Universiteit Leiden. Sinds januari 2012 is zij part-time werkzaam als postdoc onderzoekster 
bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AMC. Vanaf februari 2013 zal zij het 
AMC verlaten, en haar carrière vervolgen als universitair docent bij de afdeling Algemene 
en Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. 
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