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Academische Werkplaats
JeugdGezondheidsZorg Noord-Holland
Agenda

Vooraankondiging congres

Het jaarlijkse symposium van de
AW JGZ NH zal medio februari
2013 gepland worden. Tijdens dit
symposium wordt de stand van
zaken van de kortlopende
projecten gepresenteerd en
wordt stil gestaan bij de
aansluiting tussen JGZ en
passende preventieve zorg. De
definitieve datum zal op de
agenda geplaatst worden zodra
deze bekend is.

Op donderdag 29 november 2012 bieden de
ZonMw-programma’s Gezonde Slagkracht en
Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
de gelegenheid voor een (nadere) kennismaking
met elkaar! Tijdens het congres kunnen concrete
vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld
handhaving, decentralisaties, veiligheid
gezondheid en jeugd worden voorgelegd bij een
Academische Werkplaats. Zij kunnen helpen in de
vertaling van het vraagstuk naar een
onderzoeksvraag. Lees verder

In gesprek met Astrid Nielen, hoofd
stafbeleidsgroep JGZ bij de GGD
Amsterdam
Op 9 augustus ’s ochtends vroeg heeft Marlou de Kroon
een gesprek met Astrid Nielen, arts M&G en hoofd
stafbeleidsgroep bij de JGZ van de GGD Amsterdam,
over haar visie op academisering van de JGZ. Ze hadden
een geanimeerd gesprek en hadden nog wel uren kunnen
doorgaan. Na een uur moesten ze er toch een punt
achter zetten en zich weer richten op de waan van
alledag. Lees verder

Artikel HP groep Amsterdam in GGD Vizier
In de GGD Vizier van september j.l. is een artikel geplaatst over de werkwijze en
vorderingen van de High Potential groep van de Academische Werkplaats JGZ van de
GGD Amsterdam. Lees hier het volledige artikel.

Folder AW JGZ NH
Voor de AW JGZ NH is een folder samengesteld. Hierin is informatie te lezen over de
missie en visie van de AW JGZ NH, betrokken organisaties, professionals en lopend
onderzoek. De folder kan gebruikt worden ter verspreiding en is ook op de website te
vinden.
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