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OVERR DE AUTEUR 

Riett Aarsse werd in Hollandia (voormalig Nederlands Nieuw Guinea) geboren, in 

1961.. Na de overdracht van het land aan Indonesië verhuisde het gezin naar Australië 

omm in 1963 in Nederland te komen. Zij volgde het W O - b te Hengelo (O) en te 

Heerenveenn (F). Na een aantal malen uitgeloot te zijn voor diergeneeskunde stapte zij 

vann een parkeerstudie fysiotherapie te Groningen over naar commerciële economie en 

internationalee marketing aan de Hogere Economische School te Groningen. Ze liep 

stagee bij de ABN te Singapore en studeerde af op een onderzoek naar de kwaliteit van 

dee dienstverlening van een grote Nederlandse bank. Vervolgens werkte ze enige tijd als 

productt manager in opleiding. In 1988 ging zij parttime klinische en gezondheids-

psychologiee aan de Universiteit van Amsterdam studeren en werkte daarnaast in ver-

schillendee functies bij tijdschriften voor literatuur en vrouwenstudies. In 1992 richtte zij 

samenn met anderen Savante op, een tijdschrift over gender studies en vrouwen in de 

wetenschapp en was daar het eerste jaar hoofdredacteur van. In 1994 begon zij aan een 

stagee bij het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR) en deed onderzoek 

naarr de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij cliënten die in de Jellinek waren 

opgenomen.. In 1995 studeerde zij cum laude af op een psycho-fysiologisch onderzoek 

naarr somatisatie en onderdrukte emoties bij patiënten met medisch niet verklaarde chro-

nischee pijnklachten. Na bij het AIA R meegewerkt te hebben als ondermeer follow-up 

coördinatorr van een groot klinisch epidemiologisch onderzoek, ging zij aan de slag met 

hett cliënttevredenheidsonderzoek in de Jellinek. In 1997 werd zij projecdeider van het 

satisfactieonderzoekk in de Jellinek en deed zij in de Brijder Stichting soortgelijk onder-

zoek,, waar zij hoofd Kwaliteit en Ontwikkeling werd. Nadat in 1998 het onderzoeks-

projectt 'Determinanten van cliëntsatisfactie' werd gehonoreerd binnen het onderzoeks-

programmaa 'Kwaliteit van Zorg in de GGZ' van ZonMW werd gestart met de uitvoering 

vann het voorliggende project. Van 2000 tot 2001 was zij verbonden aan Mentrum, GGZ 

Amsterdam,, als coördinator/adviseur Kwaliteit en Ontwikkeling. Sinds oktober 2003 is 

Riett Aarsse verbonden aan OZC/Amstelmonde als hoofd Onderzoek en Ontwikkeling. 
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