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CURRICULUM VITAE 

 

Els Blijd-Hoogewys werd geboren op 21 mei 1973 te Sint-Amandsberg, 

België. Ze bezocht de Onze Lieve Vrouw Visitatie en behaalde in 1992 het 

Wetenschappelijke B diploma. In datzelfde jaar deed ze ook een 

avondopleiding tekenen aan de Academie voor Beeldende Kunst te Gent. 

Na de middelbare school startte zij met de opleiding psychologie aan de 

Universiteit Gent. In 1995 deed ze in het kader van ERASMUS 

studentenuitwisseling een stage in Nederland bij het Universitair Centrum 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen (nu onderdeel van Accare). Het 

daaropvolgende jaar deed ze stage bij het centrum Zit Stil (voor kinderen 

met ADHD) in Antwerpen. Gelijktijdig met haar universitaire studie, heeft 

ze 2 jaar een modeopleiding gevolgd. Ze studeerde in 1997 af aan de 

Universiteit Gent met als hoofdrichting Ontwikkelingspsychologie en als 

nevenrichting Klinische Psychologie. Ze deed haar scriptie bij Prof. dr. H. 

Roeyers; de scriptie handelde over de sociale (in)competentie bij kinderen 

met ADHD, een vergelijking van de effecten van twee 

trainingsprogramma's. 

Al voor haar afstuderen begon ze te werken als psycholoog bij het 

Universitair Ziekenhuis Gent, afdeling Obesitas,  bij Prof. dr. C. Braet, 

gevolgd door een betrekking van enkele maanden bij het centrum Zit Stil. In 

1998 verhuisde ze naar Nederland. Daar startte zij aan de Rijksuniversiteit 

Groningen bij Prof dr. P.L.C. van Geert met de ontwikkeling van het ToM 

takenboek. In april 1999 werd dit omgezet in een promotietraject met Prof. 

dr. R.B. Minderaa als tweede promotor. 

Om feeling te blijven houden met de klinische praktijk, heeft zij 

naast haar promotie-onderzoek steeds parttime gewerkt binnen de 

geestelijke gezondheidszorg. In 1999 startte ze met de 

gedragstherapieopleiding. In het kader van deze opleiding heeft ze 

achtereenvolgens bij de GGZ Groningen afdeling Jeugd (nu Lentis/Jonx) 

(2000-2001) en het Academisch Ziekenhuis Groningen/polikliniek 

psychiatrie (nu UMCG/UCP) (2000-2005) gewerkt. In 2004 liep het AIO-

contract bij de Rijksuniversiteit Groningen af waarna ze het 

promotieonderzoek voortzette in haar avonduren en freelance docent werd 

aan de Rijksuniversiteit Groningen (2004-heden). Ze was ook gastdocent bij 

de GZ-opleiding in Nijmegen (2002-2005), is gastdocent bij de GZ-

opleiding Volwassenen in Groningen (2004-heden), en hoofddocent bij de 

GZ-opleiding Jeugd in Groningen (2005-heden). 
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Over de jaren heen heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan: bij de 

Vlaamse Dienst Autisme te Gent, bij de vakantiespeelpleinwerking voor 

kinderen met autisme te Aalst, bij Humanitas te Groningen en bij de 

Nederlandse Vereniging Autisme.  

Sinds 2003 werkt ze bij de GGZ Groningen afdeling Autismeteam 

Noord Nederland (nu Lentis/Axenza) als protocol- en 

methodiekontwikkelaar. Sinds 2006 werkt ze ook weer bij het UMCG/UCP, 

team ontwikkelingsstoornissen, als diagnosticus en gedragstherapeut. In 

datzelfde jaar werd ze ingeschreven in het register voor gedragstherapeuten. 

Januari 2007 startte zij met de GZ-opleiding en zal die in januari 2009 

afronden. Per januari 2009 stopt zij bij het UMCG/UCP en zal zij volledig 

overgaan naar het Autismeteam Noord Nederland. Ze blijft verbonden aan 

de vakgroep Klinische- en Ontwikkelingspsychologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Na de promotie hoopt ze zich weer wat meer 

op het tekenen en schilderen te kunnen toeleggen. 

Els is getrouwd met Carl Blijd. Samen delen ze een passie en 

interesse voor reizen, gastronomie, voordachten/presentaties houden en 

ontwikkelingsstoornissen.  

 




