
	  	  

	  We	  varen	  uit	  
De	  jeugdarts	  heeft	  de	  unieke	  positie	  als	  verbinder	  
tussen	  het	  sociale	  domein,	  het	  onderwijs	  en	  de	  
gezondheidszorg.	  	  Zij	  heeft	  brede	  sociaal-‐
geneeskundige	  kennis	  en	  vaardigheden	  op	  het	  
gebied	  van	  het	  opgroeiende	  kind.	  	  

Beleidsplan	  2015-‐2020	  	  
	  
Al	  geruime	  tijd	  zet	  de	  AJN	  zich	  in	  om	  de	  jeugdarts	  duidelijker	  en	  sterker	  neer	  te	  zetten.	  Dit	  doet	  zij	  door	  
actieve	  betrokkenheid	  bij	  landelijke	  beleidsvorming,	  waardoor	  de	  zichtbaarheid	  van	  de	  jeugdarts	  	  is	  
vergroot.	  Hiervoor	  heeft	  de	  afgelopen	  drie	  jaar	  de	  focus	  deels	  intern	  gelegen.	  Met	  de	  behaalde	  
tijdswinst	  door	  binnen	  de	  vereniging	  steeds	  efficiënter	  en	  professioneler	  te	  werken,	  konden	  
bestuursleden	  zich	  meer	  en	  meer	  focussen	  op	  externe	  zaken.	  
De	  AJN	  heeft	  zich	  gericht	  op	  de	  ontwikkelingen	  in	  
Den	  Haag	  en	  daarbij	  een	  scala	  aan	  ketenpartners.	  
Ook	  de	  banden	  met	  andere	  artsen	  werden	  
aangehaald	  en	  zijn	  nu	  zo	  solide	  dat	  we	  ons	  steeds	  
meer	  op	  andere	  externen	  kunnen	  gaan	  richten.	  
We	  willen	  nog	  explicieter	  laten	  horen	  en	  zien	  waar	  
we	  sterk	  in	  zijn:	  de	  jeugdarts	  als	  dé	  verbinder	  van	  
het	  sociale	  domein,	  onderwijs	  en	  
gezondheidszorg.	  	  
	  
De	  jeugdarts	  heeft	  de	  unieke	  positie	  om	  collectieve	  trends	  binnen	  de	  publieke	  gezondheid	  bij	  jeugd	  te	  
detecteren	  én	  aanknopingspunten	  aan	  te	  reiken	  waar	  en	  hoe	  deze	  trends	  te	  beïnvloeden.	  Bijvoorbeeld	  
door	  het	  adviseren	  bij	  (gemeentelijke)	  beleidskeuzes.	  Capaciteiten	  die	  horen	  bij	  alle	  jeugdartsen	  KNMG	  
en	  specifiek	  ook	  binnen	  het	  terrein	  van	  de	  jeugdartsen	  opgeleid	  tot	  arts	  Maatschappij	  &	  Gezondheid.	  	  
	  
Naast	  de	  organisatorische	  en	  inhoudelijke	  thema’s	  waarop	  de	  AJN	  zich	  de	  afgelopen	  jaren	  heeft	  gericht,	  
zal	  de	  komende	  periode	  een	  additionele	  focus	  worden	  gelegd	  op	  het	  uitwerken	  en	  uitdragen	  van	  de	  
kwaliteiten	  van	  de	  jeugdarts	  met	  betrekking	  tot:	  collectieve	  gezondheidszorg,	  wetenschap	  en	  
behandelaarschap.	  
	  
	  
	  

	  

	  

De	  AJN	  is	  de	  wetenschappelijke	  beroeps	  
vereniging	  van	  en	  voor	  jeugdartsen.	  De	  AJN	  zet	  
zich	  in	  om	  de	  jeugdarts	  in	  haar	  kracht	  te	  zetten,	  
zodat	  zij	  haar	  werk	  optimaal	  kan	  uitvoeren:	  
normaliseren,	  voorkomen	  en	  vroeg	  opsporen	  
van	  eventuele	  aandoeningen,	  mogelijke	  
bedreigingen	  signaleren	  en	  de	  ouders	  daar	  zo	  
optimaal	  mogelijk	  bij	  begeleiden.	  
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Eind	  2020	  is	  het	  voor	  iedereen	  duidelijk	  dat:	  	  
	  
VERBINDER	  -‐	  De	  jeugdarts	  dé	  verbinder	  is	  tussen	  het	  sociale	  domein,	  het	  onderwijs	  en	  de	  

gezondheidszorg	  
COMMUNITY	  DOKTER	  -‐	  De	  jeugdarts	  dé	  medisch	  expert	  is	  met	  betrekking	  tot	  het	  signaleren	  van	  

veranderingen	  en	  bedreigingen	  in	  de	  samenleving	  als	  het	  gaat	  om	  jeugd	  en	  kan	  adviseren	  hoe	  
hier	  beleidsmatig	  op	  te	  reageren	  

ONDERZOEKER	  -‐	  De	  jeugdarts	  betrokken	  is	  bij	  het	  initiëren,	  uitvoeren	  en	  vertalen	  van	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  

BEHANDELAAR	  -‐	  	  De	  jeugdarts	  'kleine	  kwalen'	  behandelt	  die	  voorkomen	  binnen	  haar	  praktijk,	  zodat	  
de	  zorg	  snel,	  direct	  en	  dichtbij	  plaatsvindt.	  Daarnaast	  ondersteunt	  de	  jeugdarts	  de	  tweedelijns	  
zorg	  zodat	  de	  zorg	  passend	  is	  bij	  de	  omstandigheden	  waarin	  een	  kind	  zich	  bevindt.	  

	  
Om	  bovenstaande	  doelen	  te	  bereiken	  zal	  door	  de	  AJN	  ook	  de	  komende	  jaren	  verder	  worden	  gewerkt	  
aan	  de	  thema’s	  die	  in	  de	  voorgaande	  jaren	  zijn	  opgestart:	  
	  
Thema	  Efficiënt	  en	  doelgericht	  werken	  
Onderhouden	  en	  verfijnen	  van	  de	  opgezette	  infrastructuur	  
	  	  
Thema	  Successen	  delen;	  communiceren	  van	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  jeugdarts	  

• Met	  leden:	  Verhalen	  en	  voorbeelden	  verzamelen	  voor	  blog	  	  
• Met	  wetenschap:	  Met	  leden	  artikelen	  schrijven	  voor	  onder	  andere	  NTvG	  en	  Medisch	  Contact	  
• Met	  cliënten	  en	  de	  doelgroep	  via	  de	  media	  successen	  delen	  	  

	  
Thema	  Leden	  binding,	  werving	  en	  belangenbehartiging	  

• Meer	  focus	  op	  belangenbehartiging	  in	  samenwerking	  met	  andere	  organisaties	  -‐	  FAQsheet	  
maken	  met	  daarin	  antwoord	  op	  veel	  gestelde	  vragen	  over	  belangen	  

• Leden	  binden	  -‐	  Interne	  opleidingsmogelijkheden	  inventariseren	  en	  opzetten	  
• Werven	  van	  nieuwe	  leden	  -‐	  Nieuwe	  ledenwerfcampagnes	  opzetten	  

	  
Thema	  Ketenpartners	  
Leggen	  van	  nieuwe	  contacten	  en	  samenwerken	  op	  inhoudelijke	  dossiers	  

• Positionering	  jeugdarts,	  arts	  Maatschappij	  &	  Gezondheid	  
• LAD	  
• Richtlijnen	  

	  
Thema	  Kansen	  pakken	  	  
Jeugdarts	  als	  verbinder	  	  
Jeugdarts	  als	  community	  dokter	  	  
Jeugdarts	  als	  onderzoeker	  	  
Jeugdarts	  als	  behandelaar	  
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