Curriculum Vitae Prof. dr. Elke Van Hoof
Elke Van Hoof doceert medische en gezondheidspsychologie (sinds 2006) alsook klinisch
psychologische interventies (vanaf academiejaar 2017-2018) aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is
gastdocent aan de Vlerick Business School. Elke is verder docent in de interuniversitaire opleiding
“eerstelijnspsychologische zorg” en ‘Psychodiagnostiek voor volwassenen”. Daarnaast is ze een
gewaardeerd gastprofessor in menig opleiding.
Naast haar academische carrière is Elke Van Hoof zaakvoerder van het Huis voor Veerkracht, het
expertisecentrum voor stress, burn-out en veerkracht alsook mede-oprichter van Agile Grit. Agile
Grit is een bedrijf gespecialiseerd in het opmaken van software en online applicaties voor
psychosociale zorg.
In al haar activiteiten staat sociaal en duurzaam ondernemen centraal. De meest recente initiatieven
die werden ondersteund via activiteiten van Elke Van Hoof zijn de begeleiding van minderjarige
vluchtelingen en het verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg.
Elke voert al meer dan 15 jaren onderzoek uit naar wat personen kwetsbaar maakt om (tijdelijke)
problemen te ervaren wanneer geconfronteerd met een chronische aandoening. Met andere
woorden probeert ze zicht te krijgen op welke factoren een negatieve dan wel positieve invloed
uitoefenen in het omgaan met deze uitdagingen. Dit doet ze in verschillende domeinen zoals stress
en burn-out maar ook bij kanker. Sinds 2016 onderzoekt Elke Van Hoof hoe zelfstandigen beter
ondersteund kunnen worden tijdens langdurige afwezigheid en de terugkeer naar de arbeidsmarkt.
Elke is lid van de volgende beroepsverenigingen:
* Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen;
* EMDR-Belgium;
* Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie (VOCAP);
* Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS).
Elke Van Hoof onderschrijft de deontologische code van de Psychologencommissie.
Elke Van Hoof is lid van de Psychologencommissie. De Psychologencommissie is een publieke
autoriteit die deel uitmaakt van de federale overheid. De Psychologencommissie is bevoegd voor alle
psychologen in België.
Elke Van Hoof is expert binnen de Hoge Gezondheidsraad van België. De Hoge Gezondheidsraad
(HGR) is in België het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu. Sinds zijn ontstaan in 1849 heeft de Hoge Gezondheidsraad altijd als
doel gehad om de Belgische overheid te ondersteunen op het gebied van de volksgezondheid. Deze
raadgevende rol – die zich aanzienlijk heeft uitgebreid in de loop der tijd – berust op het werk van
teams van op hun terrein gespecialiseerde wetenschappers.
Elke Van Hoof treedt op als adviseur in de Committee on Employment and Social Affairs of the
European Parliament.

Elke is verder mede-verantwoordelijk voor het register voor Klinisch Psychologen en de werkgroep
rond eerstelijnspsychologie binnen de VVKP. Verder neemt ze als expert deel aan tal van
beleidsondersteunende initiatieven.
In 2007 kreeg ze als Europeane de ‘Junior investigator Award’ van de Amerikaanse organisatie,
AACFS voor haar onderzoek en klinisch werk in CVS/ME. Ze heeft menig artikel gepubliceerd zowel in
de wetenschappelijke literatuur als voor het brede publiek. Ze is een veelgevraagd spreker in binnenen buitenland. Elke Van Hoof Is reviewer voor meer dan 10 internationale wetenschappelijk
tijdschriften.
Elke was jarenlang betrokken in het Pacific Fatigue Lab aan de Pacific University (USA) waar ze
meewerkte aan diagnostische tests voor CVS/ME.
Van 2009 tot 2013 was ze het diensthoofd van het Belgisch Kankercentrum en zette ze het Belgisch
kankerbeleid op nationaal en internationaal vlak in de kijker. Hiervoor bracht ze alle specialisten en
beleidsmakers samen. Prof. dr. Simon Van Belle (UGent) zette Elke in 2013 in de bloemetjes voor
haar inspanningen waardoor België in de top 3 staat voor kanker. Hij onderstreepte haar
vaardigheden om wetenschap om te zetten in beleid en om praktische hanteerbare interventies uit
te bouwen die inzetbaar zijn op elk niveau en in elke organisatie.

