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Een van de sessies tijdens de Wolfheze Workshops 2017 was volledig gewijd aan digital health. De auteurs, als
gasten aanwezig, raakten geïnspireerd door de presentaties over VOT en andere digitale mogelijkheden.
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BERICHTEN
Alkmaar

Den Haag

Sinds 1 juni is Aleid ter Horst niet meer werkzaam als sociaal ver-

Joyce Toet is sinds 1 juni als sociaal verpleegkundige werkzaam bij

pleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD Hollands Noorden.

de afdeling tbc-bestrijding van de GGD Haaglanden.

Amsterdam

Groningen

Maria Knapen is 15 juni gestopt als sociaal verpleegkundige bij de

Op 15 mei is Loes van der Weerd gestart als sociaal verpleegkun-

GGD Amsterdam.

dige tbc-bestrijding bij de GGD Groningen. Zij is de vervanger van
Hanneke Stoffers die met ingang van 22 mei dezelfde GGD heeft

Apeldoorn

verlaten.

Vanaf 1 juli 2017 is Ingrid Oldenboom gestopt als sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD Noord en Oost Gelderland.

Rotterdam
Sinds 15 juni is Mirjam Contant (weer) werkzaam als sociaal ver-

Breda

pleegkundige tbc-bestrijding van de GGD Rotterdam Rijnmond.

Sinds 4 juli 2017 is Anja Buntsma werkzaam als sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding bij de GGD West-Brabant. Bij dezelfde

Venlo/Roermond/Heerlen

GGD start 1 september Wilma van Trijp als sociaal verpleegkundi-

Op 1 juli is Marcel van Berkel gestopt als arts tbc-bestrijding bij de

ge tbc-bestrijding.

GGD Limburg Noord en Limburg Zuid. Zijn taken worden overgenomen door Roald Gerritsen.

Bussum
Paula van Hoppe is vanaf 15 juli niet meer werkzaam bij de afdeling tbc-bestrijding van de GGD Gooi en Vechtstreek.
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