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Hylke Vervaeke werd op 6 januari 1979 geboren in Leuven, België. In 1997 behaalde zij haar 
diploma Wiskunde-Wetenschappen aan de middelbare school Koninklijk Atheneum in Leuven, 
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Biomedische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadat ze voor haar stage een jaar in 
Amsterdam had gewoond, sloot ze de stad in haar hart en nu woont ze er, samen met haar partner 
Bart, al weer acht jaar. Naast haar Belgische paspoort is ze nu ook de trotse bezitter van een 
Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde duur. Haar carrière in Nederland begon aan het 
Bonger Instituut van de Universiteit van Amsterdam, waar zij als onderzoeker betrokken was bij de 
Netherlands XTC Toxicity (NeXT) Study. In eerste instantie was ze verantwoordelijk voor de 
recrutering en inplanning van de deelnemers, maar al spoedig werd ze de spin in het web in het 
criminologisch/sociaalwetenschappelijk luik van de NeXT Study, waar deze promotie het 
uiteindelijke resultaat van is. Parallel aan haar promotietraject is Hylke aan de slag gegaan als 
preventie-assistent bij Jellinek Preventie, waar ze vrijwilligers begeleidt bij een drugs voorlichtings-
project (Unity). Verder geeft ze verschillende trainingen en lezingen over allerhande aspecten van 
druggebruik en afhankelijkheid aan instellingen voor verslavingszorg in heel Nederland en is mede-
auteur van het boek ‘Drugs en alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving.’ Na haar promotietraject 
heeft Hylke tijdelijk gewerkt bij het Trimbos Instituut en vervolgens gedurende een half jaar een deel 
van de wijde wereld verkend. Na haar promotie gaat ze aan de slag als docent en coördinator van het 
neuroscience onderwijs in de bachelor biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit.  
 


