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Rianne Klaassen werd geboren op 19 april 1969 in Leidschendam. Na het VWO studeerde 
zij geneeskunde in Leiden van 1987 tot 1993. Tijdens haar studie was ze betrokken 
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specialisatiejaar kinder- en jeugdpsychiatrie heeft zij gedaan bij Curium in Leiden.
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het Early Psychosis Prevention and Intervention Centre (EPPIC) in Melbourne, Australië. 
In 2003 gaf zij op het AMC mede vorm aan het programma Vroege Opsporing Riskante 
Symptomen (VORS). Sindsdien is Rianne bij de Rijngeestgroep, thans Rivierduinen, 
werkzaam als ambulant kinder- en jeugdpsychiater en als teampsychiater van Early 
Detection and Intervention Team (EDIT).  
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