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Curriculum Vitae 
 

Han Berghuis werd in 1962 geboren te Grootegast. Na de lagere school en middel-

bare school (VWO) in respectievelijk Leens, Breda, Delfzijl, Groningen en Amers-
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 Onmiddellijk na zijn studie klinische psychologie stroomde hij door in de 

postdoctorale opleidingen tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut bij de Cen-
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der was bij de H.C. Rümke Groep (later Altrecht), locaties Willem Arntsz Hoeve 

en het Regionaal Psychiatrisch Centrum Nieuwegein, en de Centrale Afdeling Psy-

chodiagnostiek. Zijn opleider, Wim Snellen, inspireerde hem hier in de (psy-

cho)diagnostiek van de persoonlijkheid.   

 Nadat hij zijn KP-opleiding had afgerond ging hij werken als hoofd van de 

afdeling(en) psychodiagnostiek van de Symfora groep (later GGz Centraal) in 

Amersfoort en Hilversum. Bij GGz Centraal / Innova was hij tevens coördinator 

van de wetenschappelijke onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen. Ook was hij 

praktijkopleider van psychologen in opleiding tot gz-psycholoog of klinisch psy-

choloog en supervisor psychodiagnostiek. In deze periode (sinds 2006) startte hij 

met zijn promotie-traject onder supervisie van Roel Verheul en Jan Henk Kamp-

huis, beide als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.  

 Sinds februari 2013 is hij werkzaam bij Pro Persona, locatie Tiel, als hoofd 

van het Diagnostisch Centrum Rivierenland en als klinisch psycholoog bij het 

zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Hij is praktijkopleider van de klinisch 

psycholoog i.o. en supervisor psychodiagnostiek. 

 Naast zijn reguliere werkzaamheden verzorgt Han Berghuis onderwijs aan de 

verschillende opleidingen tot Gezondheidszorg- of Klinisch psycholoog. Tevens 

verzorgt hij workshops en symposia op het gebied van integratieve persoonlijk-

heids (psycho) diagnostiek, de laatste jaren nadrukkelijk in het perspectief van het 

Alternatieve DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen. Hij is lid van het 

Podium DSM-5 van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Hij reviewde 

manuscripten voor het Journal of Personality Disorders, het Journal of Personality 

Assessment en voor Personality and Mental Health. 

 Han is getrouwd met Ina Krechting, en samen hebben ze drie kinderen:     

Nienke, Wouter en Anne. 


