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Moniek van Hout werd geboren op 11 juni 1961 te Vlaardingen en groeide op in Rotterdam. 

In 1979 behaalde zij het Atheneum diploma aan het Emmauscollege te Rotterdam. Vanaf 1979 

studeerde ze psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, in de doctoraalrichtingen arbeids- 

en organisatiepsychologie en klinische psychologie. Ze doorliep haar klinische stage in het 

Streekziekenhuis Gelderse Vallei te Bennekom en studeerde cum laude af in augustus 1987. Ze 

werkte daarna kortdurend in ziekenhuis Zonnestraal te Hilversum, Orthopedagogisch Centrum 

De Beele te Voorst, Herstellingsoord de Ariënshof te Bosch en Duin, en aan de Rijksuniversiteit 

Utrecht. Sinds september 1988 is zij werkzaam in het Medisch Spectrum Twente (MST). In 1991 

behaalde zij de registratie klinisch psycholoog van het NIP (Nederlands Instituut Psychologen), 

in deze opleiding lag een sterk accent op de neuropsychologie. De VWS-registratie (later BIG-

registratie) psychotherapie met als specialisatie Cliëntgerichte Psychotherapie behaalde zij in 

1995. In de zomer van 1996 verdiepte ze zich in de gezinstherapie voor kankerpatiënten aan het 

Ackerman Institute for Family Therapy in New York.  

In haar werkzaamheden als ziekenhuispsycholoog is ze vooral betrokken bij neurologische, 

gynaecologische (seksuologie en infertiliteit) en oncologische patiënten. Daarnaast is ze 

plaatsvervangend opleider in de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en 

klinisch psycholoog binnen het MST. 

In haar samenwerking met neuroloog Gerard Hageman werd haar interesse gewekt 

voor patiënten met vermoedelijke CTE. Een intensieve samenwerking met het Nederlands 

Centrum voor Beroepsziekten resulteerde in de oprichting van de twee landelijke “Solvent 

Teams” voor diagnostiek en behandeling van CTE-patiënten, gefinancierd door Het College 

van Zorgverzekeraars. Vanaf 1997 is zij voor een gedeelte van haar werkweek werkzaam als 

eindverantwoordelijk psycholoog voor het Solvent Team Enschede. In die tijd werd ze gedeeltelijk 

vrijgesteld om zich te wijden aan het in dit proefschrift beschreven onderzoek. Moniek van Hout 

is getrouwd met Oâne Posthuma, ze hebben samen twee kinderen, Han en Jelle.








