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De jeugdarts in de lead
onze rol als belangenbehartiger

Opkomen voor de belangen van het kind. Het zit ons als jeugdartsen in de
genen. Al in een ver verleden stonden we op de bres voor schoon drinkwater, een
fatsoenlijke behuizing en hygiëne voor ieder kind. Nu maken we ons sterk voor een
rookvrije jeugd, leeftijdsgrenzen aan alcohol en vaccinaties voor ieder kind. Maar
wie is we? Is het een taak voor het AJN-bestuur, de beroepsvereniging of ook voor
de individuele jeugdarts in zijn rol als ambassadeur voor het kind?
Belangen behartigen van het kind is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.
De AJN trekt daarom sinds medio 2018 op met de commissie pleitbezorging van
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Samen maken we ons sterk
voor thema’s die zowel kinderartsen als jeugdartsen belangrijk vinden.
Tijdens de volgende AJN-dag zoomen we in op de rol van de jeugdarts als
belangenbehartiger van het kind, zowel in als buiten de spreekkamer met onder
andere bijdragen van Rik van de Weerdt (toxicoloog), Wanda de Kanter (longarts
en winnaar ‘Vrouw in de Media-Award’) over haar pleidooi ‘Jeugdarts, kom uìt
de spreekkamer!’, huisarts Bart Meijman van dappere dokters, Jan Peter Rake
(kinderarts) en Henrike ter Horst (jeugdarts) over de dalende vaccinatiegraad in
Nederland. Naast het plenaire programma kunt u een masterclass volgen verzorgd
door Tijs Stehmann, doktermedia.nl. We sluiten af met een bijzondere spreker uit
Vlaanderen die ook u met uw denkputten confronteert.
De dag begint met de algemene ledenvergadering waarna Mascha Kamphuis en
Astrid Nielen, de nieuwe voorzitter, een voordracht zullen houden. Aansluitend
een voordracht
over van
‘Jij en
Gezondheid’
voor gebruik
het primair
onderwijs,
volgt
de uitreiking
dejedr.
A.J. Swaakprijs
en zal binnen
de winnaar
van deze
prijs een
onder 5 en 10-jarigen.
wetenschappelijke voordracht geven.
Kortom, een boeiende dag met uiteenlopende sprekers, onder leiding van
dagvoorzitter en debatdame Elizabeth van den Hoogen, die ons die ons zeker
zullen inspireren. U bent van harte welkom op 16 november in theater Gooiland in
Hilversum!
Sandra Gijzen
Jeltje Goudriaan
Mieke van den Heuvel
Geja Jol
Monique van der Veen
Anita Seinen, SCEM

Programma
9:00

-

9:30

9:30

- 10:00

Inloop met koffie en thee
Welkom door dagvoorzitter

10:00 - 10:30

Opening ALV
De AJN terugblik en vooruit!
Voordracht scheidend en nieuwe voorzitter AJN Mascha Kamphuis
en Astrid Nielen
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen, journalist /debatdame

10:30 - 10:45
10:35 - 11:00

Uitreiking
Dr. A.J. Swaakprijs
Uitreiking Dr. A.J. Swaakprijs komt te vervallen. Nieuwe spreker:

10:45 -

11:00

Wetenschappelijke voordracht winnaar van Dr. A.J. Swaakprijs

1 1:00 -

11:20

Koffie/thee pauze

1 1:20 - 12:00

Jij en Jouw gezondheid - Anouk Wisse, MSc en projectleider van de GGD
Amsterdam

Pas op, toxisch!
Zin en onzin over de invloed van toxische stoffen op het kind
Rik van de Weerdt, arts M&G medische milieukunde, toxicoloog
en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen
GGD’en Gelderland & Overijssel
In de medische milieukunde geldt dat mensen vooral bang zijn
voor omgevingsinvloeden waar ze niet ziek van worden en niet
bang voor invloeden waar ze wel ziek van kunnen worden. Zeker
als er kinderen in het spel zijn is de angst voor toxische stoffen
groot, maar hebben ouders geen idee van de werkelijke risico’s.
Na deze presentatie ben je als professional beter op de hoogte,
maar of dat als ouder ook zo voelt…?

12:00 - 12:50

Naar een rookvrije jeugd
De succesvolle campagne tegen tabaksrook bij kinderen
Wanda de Kanter maakte de strijd tegen de tabaksindustrie tot
haar missie. Met succes. Haar strijd voor en achter de schermen
van de landelijke media leidde tot een strafzaak tegen hen.

“De tabaksindustrie is uit op onze kinderen, om de winsten van de
industrie hoog te kunnen houden, moeten de al overleden rokers
vervangen worden.”
Behalve longarts is Wanda voorzitter van de Stichting
Rookpreventie Jeugd en zij won in 2017 de ‘Vrouw in de Media’
Award. Haar oproep luidt: De jeugdarts uít de spreekkamer,
en maak gebruik van social media.
12:50 - 13:45

Lunch
Lunch sessie: Masterclass Dokter Media – max 50 deelnemers
Tijs Stehmann, ANIO’s kindergeneeskunde AMC
Dokter Media is een online platform waarop medische berichten
uit de media van een korte begrijpelijke uitleg worden voorzien.
Door deze extra informatie wordt voor u relevant medisch
nieuws voorzien van nuance en duiding: wat betekent dit nieuws
nu concreet? Een stappenplan.

13:45 - 14:35

Vaccins: gif en tegengif
Over opkomen voor de belangen van het kind in het
maatschappelijke debat
Jan Peter Rake, kinderarts Beatrix Kinderziekenhuis Groningen en
Stichting KinderThuisZorg en lid commissie Pleitbezorging NVK
samen met Henrike ter Horst, jeugdarts en bestuurslid AJN
Het nut en de veiligheid van het huidige Rijksvaccinatieprogramma
staan onomstotelijk vast. Toch is hier steeds weer discussie over en
daalt de ondertussen de vaccinatiegraad. Zijn de feiten nog wel
van belang? Of is gevoel belangrijker in de keuze die ouders voor
hun kinderen maken? In deze presentatie wordt aan de hand van de
vaccinatiediscussie ingegaan op hoe de jeugdarts en kinderarts
samen kunnen optrekken in de pleitbezorging voor het gezonde
en zieke kind, zowel in de spreekkamer, als in het maatschappelijke
debat. Waarbij de deelnemers aan de hand van stellingen worden
uitgenodigd actief mee te discussiëren.

14:35 -

15:15

Nederland heeft dappere jeugdartsen nodig - Dokters in the lead
Jeugdarts, wees zelf de architect van je nieuwe rol
Bart Meijman, Huisarts in Amsterdam Osdorp

Bart Meijman is mede-initiatiefnemer van ‘Optimale zorg – Dappere
Dokters’ en ‘Het roer moet om’. “Het gaat niet alleen om pleisters
plakken, maar ook om het getuigen van wat er misgaat in de zorg
en aangeven hoe het beter zou kunnen. Daarbij moet je ook kijken
naar wat je zelf kunt bijdragen aan verandering. Leg de schuld niet
alleen bij de ander neer.’’
In zijn bijdrage gaat Meijman in op waarom een beweging als ‘Het
Roer Moet Om’ nodig is en hoe het effect bereikt. En over welke
thema’s de jeugdartsen de barricaden op kunnen. Meijman roept
jeugdartsen op om kernwaarden te formuleren: ,,Maak duidelijke
keuzes: Waar wil je van zijn, wat zijn je taken, spreek dat uit en doe
dat dan ook.’’
15:15

- 15.45

15:45 - 16:30

Koffie/thee pauze
Denkputten
Over kritisch denken
Johan Braeckman, hoogleraar Wijsbegeerte, Universiteit Gent, België
Waarom zijn mensen zo kwetsbaar voor mentale infectie
door onwaarschijnlijke of ronduit volstrekt irrationele overtuigingen?
Inzichten ontwikkeld in diverse disciplines, zoals de sociale
psychologie, de informele logica en de neurowetenschappen, maken
duidelijk hoe snel het menselijk redeneren de mist ingaat, hoe
makkelijk men foute verbanden legt, verkeerde statistische
inschattingen en al te snelle veralgemeningen maakt, en meer.
Over denkbeelden die hun wortels vinden in drogredenen,
foutieve intuïties en cognitieve valkuilen. Johan Braeckman
verduidelijkt de verschillen tussen wetenschap en pseudowetenschap, tussen kritisch en onkritisch denken, en tussen zin
en onzin.

16:30 uur

Afsluiting – borrel naar aanleiding van afscheid diverse
bestuursleden AJN

Waar en wanneer
16 NOVEMBER 2018 - GRAND HOTEL GOOILAND
Emmastraat 2
1211 NG HILVERSUM
www.gooilandtheater.nl
Kosten:
AJN-leden € 63,50
niet-leden € 132,50 (incl. 6% BTW)

Aanmelden
U kunt zich voor deze dag aanmelden via MIJN AJN. Hiervoor heeft u, als lid,
inloggegevens.
U kunt een collega (nog niet lid van de AJN) gratis meenemen naar deze dag,
gelieve dat op te geven gelijktijdig bij uw aanmelding.
Voor vragen mbt inschrijven kunt u mailen naar leden@ajnjeugdartsen.nl
Accreditatie is aangevraagd bij het ABSG.

www.ajnjeugdartsen.nl

