
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The neuro-endocrine scars of of sustained childhood abuse in adult female
patients with borderline personality disorder

Rinne, T.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Rinne, T. (2002). The neuro-endocrine scars of of sustained childhood abuse in adult female
patients with borderline personality disorder. [Thesis, externally prepared, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-neuroendocrine-scars-of-of-sustained-childhood-abuse-in-adult-female-patients-with-borderline-personality-disorder(cfaa8972-14d0-4eb9-9ada-90760a7a06cf).html


J J 
/ / 

\\ 1 

M M 

Curriculumm Vitae 

MM MM 
mm mm 

IS; ; 

3 3 

, , 





Curriculumm Vitae 

Curriculumm Vitae 
Dee auteur van deze dissertatie werd op 26 november 1953 geboren te Rheydt (BRD). 
Inn 1975 werd aan de Otto Hahn scholengemeenschap te Hanau (BRD) het einddiploma van 
hett gymnasium behaald, waarna hij als verpleeghulp op de afdeling intensive care van de 
afdelingg anesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis van de Maximilians Universiteit 
Münchenn (BRD) werkte. Na het eerste studiejaar geneeskunde aan het Rijksuniversitair 
Centrumm te Antwerpen wisselde hij in 1978 naar de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
alwaarr hij in 1986 zijn artsendiploma behaalde. Hierna werkte hij als AGNIO op de 
afdelingg voor "Sterk Gedragsgestoorde en Agressieve" (SGA) patiënten van De Grote 
Beekk te Eindhoven en een opnameafdeling van Psychiatrisch Centrum Vogelenzang te 
Bennebroek.. In hetzelfde ziekenhuis volgde hij van 1988 tot 1991 de basisopleiding tot 
psychiaterr onder het A-opleiderschap van Dr. R Bierenbroodspot. De stage sociale 
psychiatriee werd bij de Centrale RIAGG Dienst in Amsterdam in 1991gevolgd. 
Opleiderr was de heer R.A. Achilles. Het keuzejaar forensische psychiatrie vond in 1991/92 
plaatss in het Pieter Baan Centrum, observatiekliniek van het gevangeniswezen te Utrecht 
bijj  Prof. Dr. H. J. C. van Marie als opleider. In 1993 werd hij bij het Gerechtshof te 
Amsterdamm beëdigd als vast gerechtelijk deskundige. Van 1992 tot 2000 werkte de auteur 
bijj  Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang te Bennebroek, later IGGZ De Geestgronden, als 
psychiaterr / hoofd behandelzaken van de nieuwe rehabilitatieafdelingen in Hoofddorp. 
Daarnaastt stelde de directie van Vogelenzang hem in dezelfde periode in de gelegenheid de 
studiess op te zetten en uit te voeren die tot de onderhavige dissertatie hebben geleid. 
Vanaff  2000 tot heden is hij werkzaam bij GGZ Buitenamstel locatie A. J. Ernstraat (het 
voormaligee Dercksen Centrum), een centrum voor psychiatrisch / psychotherapeutische 
deeltijdbehandeling,, eerst als psychiater /adjunct sectorhoofd van de deeltijdbehandeling 
enn sinds een organisatieverandering als beleidspsychiater van dezelfde deeltijdbehandeling. 
Dee auteur bekleedde verschillende bestuurlijke functies: van 1990 tot 1992 voorzitter van 
dee Landelijke Vereniging van Assistent Geneeskundigen (LVAG), van 1990 tot 1996 lid 
vann het Centraal bestuur van de Landelijke Vereniging Artsen in Dienstverband waarvan 
hett laatste jaar tevens lid van het dagelijks bestuur, van 1995 tot 1999 secretaris van de 
werkgemeenschapp psychiatrie van NWO, van 1995 tot heden arbiter bij het Scheidsgerecht 
vann het Nederlands Ziekenhuiswezen en van 1999 tot heden lid Raad van Advies Stichting 
Borderlinee (patiëntenorganisatie). 
Hijj  is getrouwd en vader van twee zonen en een dochter. 
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