
Nieuwsbrief Netwerk
Geboortezorg Rivierenland
Heb je zelf ook nieuws of een mededeling die je met het NGR wil delen? 

Mail het naar NGRivierenland@gmail.com met als onderwerp 'nieuwsbrief'

Agenda 
18 maart 2021 12.00-13.00 ALV NGR, via MS Teams. Klik hier

Nieuws van het bestuur

Het NGR is momenteel bezig om samen met andere VSV's een subsidie-
aanvraag te schrijven voor Babyconnect. Dit zal tijdens de ALV worden
toegelicht.

Catena

In de vorige nieuwsbrief werd ten onrechte vermeld dat Kim Baez Mejia-
Voorend per juli 2020 bij VP de Ronding werkte, zij werkt hier al sinds juli
2019.
Bij Verloskundig Centrum Meno is per januari Djariah Gaspersz gestart
als waarnemend verloskundige.

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben
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Djariah Gaspersz en afgestudeerd
aan de Academie Verloskunde in
Maastricht. Sommige van jullie
kennen mij misschien nog van mijn
stage bij Verloskundig Centrum
Meno. Ik ben blij dat ik dit leuke team
van verloskundigen mag komen
versterken als waarnemend
verloskundige.

Gynaecologie/verloskunde

Sinds 1 december 2020 werkt Dr. Marieke Claas – Quax binnen de
vakgroep gynaecologie als waarnemer. Ze zal Margot Koeneman
vervangen die begin 2021 met zwangerschapsverlof gaat. Dr Claas is
opgeleid als all round gynaecoloog met o.a. een specialisatie in
fertiliteitszorg.    
We wensen haar veel succes en werkplezier in ZR.

Lief en leed

Is er binnen jouw
organisatie/afdeling nieuws
over collega's? Dan mag je dit
uiteraard insturen naar
NGRivierenland@gmail.com!
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