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Hoe no shows en
uitval in de jeugd-GGZ
terug te dringen?
Richard Vijverberg promoveerde op 31 januari 2022 aan de Vrije Universiteit op zijn
proefschrift Care needs of children and adolescents in psychiatry. Steps towards
personalized mental healthcare.
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