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Liesbeth van der Sluijs Veer is op 11 mei 1976 geboren in Amsterdam. Op tweejarige leeftijd 
verhuisde ze naar Delden, waar ze opgroeide met haar ouders, zus Geertje en zusje Maaike. 
In 1994 behaalde ze haar havo-diploma aan De Bataafse Kamp in Hengelo. Liesbeth heeft 
vervolgens HBO-verpleegkunde gestudeerd in Utrecht, maar verruilde deze studie na een aantal 
jaar voor de studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting 
klinische ontwikkelingspsychologie.

Tijdens haar studie bleef Liesbeth enthousiast voor de medische kant van de psychologie 
en koos daarom voor een afstudeerstage in het Emma Kinderziekenhuis AMC te Amsterdam. 
Vervolgens kon ze haar afstudeeronderzoek combineren met een baan als diagnostisch 
medewerkster op het promotieonderzoek van Marlies Kempers.

Na haar afstuderen in 2004 groeide dit uit tot een eigen promotieonderzoek naar de 
psychologische gevolgen van Congenitale Hypothyreoïdie wat geresulteerd heeft in dit 
proefschrift. Liesbeth combineerde onderzoek met patiëntenzorg bij de Psychosociale 
Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis en volgde van 2007 tot 2009 de opleiding tot 
gezondheidszorgpsycholoog kind en jeugd. 

Momenteel is Liesbeth werkzaam als psycholoog bij de Psychosociale Afdeling. Zij 
zet zich met veel plezier breed in voor de patiëntenzorg en is onder meer betrokken bij het 
multidisciplinaire eetteam en de tienerafdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC. 
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