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docent groepsdynamica en groepstherapie bij de Rino Utrecht. Werkzaam bij GGZ PsyMens als 
(groeps)psychotherapeut en opleider. Lid centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
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Centrum voor psychotherapie Lunteren.  

Barend van der Kar, psychiater en psychotherapeut. Lid NVvP, NVGP en NVRG. Werkzaam 

in de eigen praktijk.  

 

Mark Kinet, psychiater, lid, supervisor en leertherapeut VVPT. Hoofdredacteur 

Psychoanalytisch Actueel. Werkzaam in Kliniek St Jozef -Centrum voor Psychiatrie en 

Psychotherapie- te Pittem (België) en in de vrij gevestigde psychoanalytische praktijk St Martens 

Latem, Gent (B).  

 



 

Ingrid Krijnen, Gz-psycholoog psychotherapeut, specialistisch groepstherapeut en 

(leer)supervisor NVGP, NVP (leer)supervisor en MBT-therapeut. Werkzaam bij het MBT-

programma van GGZ inGeest, zorglijn persoonlijkheidsstoornissen, Spaarnepoort, Hoofddorp.   

Maarten Plug-Nijenhuis, muziektherapeut en behandelcoördinator. Werkzaam bij Eleos de 
Spreng (dag)klinisch centrum voor persoonlijkheidsproblematiek. 
 
Katelijne Robbertz, klinisch psycholoog-psychotherapeut werkzaam bij het Radboudumc, 
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José van Reijen, klinisch psycholoog, psychotherapeut. Supervisor, cursusgever en leertherapeut 
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leertherapie bij Rinogroep. 
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Cure. 

 

Wubbo Scholte, klinisch psycholoog-psychotherapeut en P-opleider psychotherapie. Werkzaam 
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Niels Tinga, psychiater, specialistisch groepstherapeut en supervisor NVGP, NVP supervisor, 
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persoonlijkheidsstoornissen, Spaarnepoort, Hoofddorp.   

Liesbeth Smit, klinisch psycholoog en supervisor NVP en NVGP. Zij is werkzaam bij GGZ 

Centraal. 
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Caroline Vanderhallen, klinisch psycholoog-psychotherapeut. Werkend lid van de VVPT 
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en hoofddocent groepsprocessen GZ-opleiding RINO-Zuid.  
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