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Karen Paulien de Ruiter werd geboren op 21 april 1976 te Amsterdam. In 1995 behaalde zij haar 

VWO-diploma aan het Bredero Lyceum te Amsterdam. Zij startte in 1996 aan de opleiding 

psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar afstudeeronderzoek heeft zij uitgevoerd aan 

Southampton University bij prof.dr. Edmund Sonuga-Barke, wat resulteerde in een co-auteurschap 

(Sonuga-Barke, De Houwer, De Ruiter, Ajzenstzen, & Holland, 2004). In januari 2002 behaalde zij 

haar doctoraal in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie.  

Van april 2002 tot april 2006 is zij als promovenda verbonden geweest aan de afdeling Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam (hoofd: prof.dr. 

Frank Verhulst). In deze periode voerde zij samen met dr. Jolanda Douma het onderzoek uit zoals 

beschreven in dit proefschrift. De dagelijkse begeleiding was in handen van dr. Marielle Dekker. 

Het gehele project werd uitgevoerd onder leiding van prof.dr. Hans Koot en prof.dr. Frank Verhulst.  

Aangezien de klinische praktijk haar interesse ook had, heeft zij van januari 2007 tot en met 

december 2009 als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog gewerkt bij Ipse de Bruggen, 

zorginstelling voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten, te Nootdorp. Na het behalen van 

het diploma tot GZ-psycholoog heeft zij van juli 2009 tot en met augustus 2013 gewerkt als 

behandelcoördinator bij de (dag)kliniek van De Banjaard, multifunctioneel centrum voor 

diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met lichte verstandelijke beperkingen en 

psychiatrische problemen, te Den Haag. Hier kon zij haar wetenschappelijke kennis van de 

doelgroep inzetten in haar klinische werk als GZ-psycholoog.  

Sinds september 2013 werkt zij als GZ-psycholoog bij Mentaal Beter - Jong te Hoofddorp.  

 


