Over Angelique van Dam
Na haar geneeskundestudie in Amsterdam werkt Angelique als artsassistente
in Zuid Frankrijk en doet daarna haar huisartsopleiding in Rotterdam. Ze werkt acht jaar
met veel enthousiasme als huisarts in de regio Den Haag - Leidschendam - Voorburg.
Daarnaast studeert ze Gestalt psychotherapie.
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