
2016Jaarverslag2016Jaarverslag



2 2016Jaarverslag

voorwoord
wat heeft 2016 ons gebracht? of … waar het echt om gaat: wat hebben wij als jeugdartsen bijgedragen aan het welzijn 

van de jeugd? de zorg is gebaat bij professionals die in hun kracht staan en die zich hard maken voor de kwaliteit van 

hun werk. daar spant aJN Jeugdartsen Nederland zich voor in. 

In het licht van die kwaliteit zijn ook dit jaar weer meerdere JgZ-richtlijnen uitgebracht, waaraan velen van 

jullie hebben meegewerkt. ook kwam er een nieuw opleidingsplan arts Mg, waarmee we gaan werken aan een 

toekomstbestendige jeugdarts. daarnaast hebben we in 2016 met de beroepsgroepen v&vN en Nvda het standpunt 

‘samen voor de jeugd’ opgesteld. om tijdens het overhandigen aan de vNg extra aandacht te vragen voor de kwaliteit 

van werken en goed-gekwalificeerde professionals. laat het goud van de JgZ blijven blinken! Het is slechts een greep 

uit de vele ontwikkelingen in 2016.

de aJN deelde het afgelopen jaar een schat aan informatie; tijdens aJN-dagen, binnen de afdelingen, op social media 

en zoveel meer! allemaal te lezen in dit verslag. In het kader van de Jeugdwet, maakten we ons begin 2016 zorgen 

over de verbinding van de jeugdteams met preventie en de rol van de jeugdarts daarin. Na een ledenraadpleging 

volgde een persbericht (februari), en vrijwel meteen stond de telefoon roodgloeiend. onze boodschap bereikte de 

landelijke dagbladen en de radio. ook regionaal werden jeugdartsen benaderd voor interviews en gesprekken. Mooi om 

te zien! In het najaar - november - kwamen we zelfs op de landelijke televisie, toen de discussie over het vaccineren de 

kop op stak …

Zonder jullie inzet hadden we dit nooit voor elkaar gekregen! Hiervoor veel dank. Bij dit alles, was de samenwerking 

met onze partners weer heel waardevol en plezierig. ook daarover valt te lezen in dit verslag, allen dank!! 

In 2017 varen we verder uit … in de juiste vaart!

dr. Mascha Kamphuis, voorzitter aJN Jeugdartsen Nederland
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BestUUr & BedrIJfsBUreaU

de afgelopen jaren heeft de aJN zich ontwikkeld naar een organisatie die steeds beter in staat is de rol en het vak 

van de jeugdarts op de kaart te zetten. Juist in een continu veranderend werkveld benadrukt de aJN steeds de unieke 

positie van de jeugdarts als verbinder tussen de gezondheidszorg en het sociale domein. 

Het jaar 2016 was het jaar waarin de aJN zich nog meer naar buiten kon richten. Met meer aandacht voor onze 

communicatie. dat alles met het doel de jeugdarts duidelijk neer te zetten in de veranderende omgeving. om de 

plek van de jeugdarts ook voor de toekomst te borgen, is in 2016 veel aandacht uitgegaan naar de vernieuwing van 

de opleiding tot Jeugdarts KNMg en arts Maatschappij & gezondheid. de samenwerking tussen de jeugdarts en de 

jeugdverpleegkundige en doktersassistente heeft verder vorm gekregen door samen met de v&vN en de Nvda het 

document ‘samen voor de Jeugd’ op te stellen. 

Bestuur

de aJN-bestuursleden hebben de verschillende portefeuilles verdeeld. deze zijn divers van aard. Zo zijn er 

inhoudelijke, strategische en beleidsmatige onderwerpen en onderhouden bestuursleden contacten met afdelingen, 

commissies en ketenpartners. 
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samenstelling Bestuur per eind 2016BestUUr & BedrIJfsBUreaU

 Marjolein 

Mascha Kamphuis van der laan-Coenen   ria Brouwer  Karien wielaart 

petra Jaarsma   esther Kramer  Marleen Johannes 

pim Jansen riet Haasnoot  Henrike ter Horst  wenda Berends
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missie/visie - Beleidskoers   
      

Missie aJN    

de artsenvereniging Jeugdartsen Nederland (aJN) is de wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen. 

Met zijn leden zet de aJN zich in voor het zo optimaal mogelijk uitvoeren van het vak van de jeugdarts, om zo de 

opgroeiende jeugd zo optimaal mogelijk te ondersteunen en preventieve zorg te leveren. Zij draagt actief bij aan de 

kwaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van deze zorg en aan de ontwikkeling van beleid rondom 

jeugd. Jeugdartsen bevorderen preventie als specialist van en voor de opgroeiende jeugd (0-23 jaar): als zorgverleners 

(individueel en collectief), als verbinders, als community doctors, als beleidsadviseurs en als onderzoekers.  

      

onderstaand een beknopte weergave van enkele resultaten die de aJN heeft weten te realiseren. voor overige 

resultaten verwijzen we naar het totale jaarverslag:         

 

• diverse gepubliceerde artikelen

• erkenning als rechtstreeks verwijzer naar medisch specialisten bij ‘achterblijvende’ verzekeraars

• doorzetten van de boeiend schrijven trainingen voor leden

• drie symposia rondom Medisch leiderschap 

• regelmatig overleg met belangrijke ketenpartners   

• Invloed uitoefenen op ontwikkelingen binnen de JgZ door samen met anderen positie in te nemen op voor 

 ons belangrijke onderwerpen zoals onder meer de meldcode kindermishandeling

• Inbreng en accordering van diverse richtlijnen zoals: autismespectrumstoornissen en adHd

• grote zichtbaarheidheid met interviews en artikelen in landelijke media; dagbladen en ook verschillende 

 tv-optredens van de diverse jeugdartsen

• verdere ontwikkeling van de Ja! met een nieuwe bladformule en dito eindredactie

BestUUr & BedrIJfsBUreaU
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Bestuurlijke overleggen

Het aJN-bestuur overlegt in aanwezigheid van de ambtelijk secretaris, de beleidsmedewerker en/of het hoofd 

bedrijfsbureau. vorig jaar is een start gemaakt met een dagelijks bestuur dat besluit over meer organisatorische zaken 

en ook zaken voorbereidt voor besluitvorming in het landelijk bestuur. Het aantal overleggen van het landelijk bestuur 

is daarmee teruggebracht naar maximaal acht op jaarbasis. Het dagelijks bestuur komt  maandelijks bijeen. dit zal 

voor 2017 worden voortgezet. de overleggen vinden plaats op het kantoor in Utrecht. terugkoppeling en afstemming 

tussen de bestuursleden vindt veelal plaats in een besloten facebook-groep. 

 

aBC-raad 

de aBC-raad bestaat uit een afvaardiging van elk afdelingsbestuur (a), het landelijk bestuur (B) en elke commissie 

en sectie (C). deze raad is de denktank en adviesraad van de aJN. Hier wordt beleid afgestemd, worden knelpunten 

gesignaleerd, doorgegeven en besproken, voorgenomen besluiten getoetst en vragen over en weer beantwoord. de 

aBC-raad vergadert drie keer per jaar in Utrecht. ook de aBC-raad maakt intensief gebruik van de besloten facebook-

groep om snel informatie met elkaar te delen.

 

algemene ledenvergaderingen 

In 2016 zijn drie algemene ledenvergaderingen (alv’s) gehouden tijdens de landelijke wetenschappelijke aJN-dagen. 

tijdens deze alv’s werden onder meer het beleid en de koers van de aJN besproken. ook wordt tijdens de alv het 

financiële reilen en zeilen verantwoord. de aJN-dagen zijn in 2016 per vergadering goed bezocht, gemiddeld door ruim 

300 leden per wetenschappelijke dag.

 

BestUUr & BedrIJfsBUreaU
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Beleidsweekend

tijdens het jaarlijkse beleidsweekend van het landelijk bestuur is onder meer gereflecteerd op de toekomst van de 

jeugdarts. tijdens dit weekend was er ook veel aandacht voor de ‘why’ - het waarom - van de jeugdarts en de aJN. 

welke boodschap willen wij als aJN uitdragen en geeft de kern van ons werk weer? daarnaast zien wij dat decentraal 

steeds meer wordt verlangd van de jeugdarts. als bestuur van de aJN willen we dit nog beter ondersteunen; we 

zoeken naar nieuwe manieren om dit concreet gestalte te geven.

BedrijfsBureau  

voor het bedrijfsbureau is 2016 een rustig en stabiel jaar geweest. weinig grote veranderingen en vernieuwingen. 

de meeste aandacht ging uit naar communicatie en verdere uitbreiding van de taken van het bedrijfsbureau om de 

bestuursleden verder te ontlasten en tijd vrij te maken voor nieuwe manieren van werken. Het aantal werkzame uren is 

uitgebreid van de medewerker communicatie en beleidsmedewerker. er staat een goed werkend team, waar een ieder 

haar eigen rol heeft en een mooie bijdrage levert aan het totaal.

Het aantal mensen dat lid geworden is van de aJN is wederom fors, maar er is eveneens een aantal opzeggingen 

geweest in 2016. per saldo groeit de vereniging gestaag, het aantal leden lijkt tegelijkertijd ietwat te stabiliseren. de 

aJN telt nu ruim 1200 leden.

de werkwijze van de aJN en het bedrijfsbureau is ook zichtbaar geweest voor anderen. dit heeft het mooie resultaat 

dat de KaMg, Nvag, vagZ, fMg & ssgo gebruik maken van de dienstverlening van ons bedrijfsbureau. Uitbreiding 

van de taken en uren voor deze organisaties staan voor 2017 op de planning. 

BestUUr & BedrIJfsBUreaU
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financiële paragraaf

de aJN kan wederom terugkijken op een goed financieel jaar. Met meer leden en meer extra inkomsten dan 

voorgaande jaren. de dienstverlening aan derden is gelijk gebleven. de opbrengsten van de accreditatie-aanvragen zijn 

ook aanzienlijk hoger dan verwacht. alles samen betekent dit dat de opbrengsten hoger zijn dan verwacht. de uitgaven  

zijn grotendeels in de pas gebleven bij onze begroting. 

we kunnen als vereniging het jaar 2016 wederom afsluiten met een positief financieel resultaat. we hebben middelen 

voor de realisatie van de gemaakte plannen. verder is door deze bestendige positieve lijn van inkomsten, in november 

besloten om de contributie voor 2017 te verlagen.

ook in 2017 zal de aJN doorgaan met het geven van scholingen & trainingen om onze actieve leden nog vaardiger te 

maken om de doelen van de vereniging na te streven. ook zal de aJN in 2017 veel werk verzetten rondom het concreet 

maken van de opleiding arts M&g van de toekomst. 

 factuur voorkeur leden

post e-mail

708

487

Betalingsvoorkeur leden

factuur incasso

209

986

BestUUr & BedrIJfsBUreaU
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Balans per 31 decemBer 2016  (na verwerking jaarsaldo / in € )

 31-12-16  31-12-15 
activa    
    
vlottende activa
debiteuren    4.315   2.590 
omzetbelasting    6.315   7.365 
overige vorderingen en overl. activa     8.319    5.713 

liquide middelen     603.694    568.364  
    
    
totaal    622.643    584.032  
    

passiva    

eigen vermogen    
algemene reserve    470.355    408.785   
    
Bestemmingsreserve   
ondersteuningsfonds wetenschappelijke ontwikkelingen 18.884   19.149     
scholingscarrousel 8.484   14.437    
onderwijskundige ondersteuning  18.819   20.000  
activiteiten afdelingen aJN  12.017   12.017  
wetenschappelijke activiteiten 35.656   52.307     
automatiseringsfonds 10.000   10.000  
lustum aJN 8.000   6.000  
lustum oranjewoud 5.000   5.000
aJN/flora van laar prijs 2.916   2.916  
       119.776    141.826  
    
kortlopende schulden    
overige schulden en overl. passiva  32.512    33.421  

    
totaal     622.643    584.032  

BestUUr & BedrIJfsBUreaU
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rekening van Baten en lasten over 2016  ( in € )

 2016 begroting 2016 realisatie  
Baten        
Contibuties 390.000  - 
fedratie bijdrage KN 135.000   - 
accreditatie 20.000   - 
rente 5.000   - 
overige baten 52.500   -   

totaal Baten   602.500  -  

lasten    
afdracht aan de afdelingen 18.000   - 
afdracht federatiebijdrage KNMg 135.000   - 
afdracht aan de KaMg 80.000   - 
Huisvestingskosten 24.000   - 
personeelskosten 194.000   - 
Bureaukosten 19.500   - 
ledenbulletin 10.000   - 
wetenschappelijke vergaderingen 12.000   -
reis-, verbijf- en vergaderkosten 40.000   - 
opleiding en Mediatraining 4.000   4.408 
Bijdragen aan derden 1.000   400 
pr, website 15.000   - 
diensten derden 12.000   8.260 
ledenwerfcampagne 15.000   - 
onvoorzien 16.000   -
reservering lustum aJN 2.000   2.000 
resrevering oranjewoud  1.16 
    
totaal lasten    602.500   578.370 

saldo van Baten en lasten  -   -

BestUUr & BedrIJfsBUreaU
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ontwikkelingen van leden in 2016
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opleIdINg

aJN & 
polItIeK

de aJN is als wetenschappelijke vereniging verantwoordelijk voor het vaststellen van het competentieprofiel en 

de inhoud van de opleiding tot Jeugdarts KNMg. de commissie opleiding & onderwijs (o&o) adviseert het bestuur 

daarbij.

voor de specialisatie tot arts Maatschappij & gezondheid (M&g) is de aJN verantwoordelijk samen met de 

andere wetenschappelijke verenigingen die onder de KaMg vallen. In het Concilium van de KaMg zijn in 2015 de 

competenties en de inhoud van de opleiding tot arts M&g besproken en is een concept opleidingsplan opgesteld. 

In 2016 is dit opleidingsplan gepresenteerd aan het KaMg bestuur en vastgesteld. de commissie o&o heeft het 

concept opleidingsplan besproken en een advies hierover opgesteld aan het aJN-bestuur. dit advies is verwerkt in 

een reactie van de aJN aan de KaMg. een werkgroep van de aJN heeft het plan uitgewerkt voor het domein Jeugd in 

samenwerking met de commissie o&o. 

diverse (bestuurs)leden nemen actief deel aan overleggen van de verschillende organisaties en commissies die een rol 

spelen in de kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van opleiding tot jeugdarts KNMg en arts M&g.

de commissies die zich naast de commissie opleiding & onderwijs van de aJN bezig houden met opleiden zijn:

• registratiecommissie geneeskundig specialismen - rgs

• Concilium KaMg

• opleidingscommissie M&g van opleidingsinstituut NspoH

• profielcommissies JgZ van opleidingsinstituten NspoH en tNo 

• Capaciteitsorgaan (kamer sociale geneeskunde)

de aJN is in al deze commissies vertegenwoordigd, hetzij direct, hetzij via de KaMg.

om bij- en nascholingen te accrediteren voor het profiel Jeugdgezondheidszorg en M&g is er een 

accreditatiecommissie van de aJN.  de leden hiervan, de accrediteurs, verzorgen zogenaamde audits. daarbij wordt 

getoetst of de bij- of nascholing voldoet aan de gewenste kwaliteit. In 2016 zijn 315 accreditaties beoordeeld via de 

aBsg. wil je meer weten over deze verschillende commissies, kijk dan op de aJN-website www.ajnjeugdartsen.nl. 

aantal aanvragen aBsg

2012                                  228

2013                           216

2014                                     244

2015                                       269

2016                                              315

http://www.kamg.nl/nieuw-landelijk-opleidingsplan-vastgesteld/
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Belangrijke onderwijs-activiteiten en nieuwsfeiten 2016: 

• vernieuwing opleiding tot arts M&g: in 2016 heeft het Concilium van de KaMg zich verder toegelegd op de 

 vernieuwing en actualisering van het opleidingsplan arts M&g. Het concept van het nieuwe opleidingsplan is te 

 vinden op www.kamg.nl

• Bespreken van Kritische beroepsactiviteiten (KBa’s) in het kader van het concept opleidingsplan voor arts M&g. 

 Beschrijven en doorvertalen van de themakaarten en de KBa’s voor de JgZ in een apart gevormde werkgroep van 

 de aJN in samenwerking met de commissie o&o

• Implementatie en verduidelijking van ‘praktijkleren andere leeftijdsgroepen’. 

• er komen nieuwe eisen voor herregistratie en visitatie. vanuit de aJN wordt meegedacht over deze kwaliteitseisen 

• Meedenken in de ontwikkeling van een dedicated schakeljaar in de laatste fase van de geneeskundige opleiding, 

 zodat studenten meer kennis en ervaring opdoen in de jeugdgezondheidszorg

• deelname aJN in capaciteitsorgaan. In 2016 verscheen deelrapport 4, onder meer over opleidingsplaatsen 

 jeugdartsen 

• Meedenken over de vernieuwde inhoud van de introductie module jeugdgezondheidszorg (IC)

Herregistratie 

Het ministerie van vws heeft het Beoordelingskader voor de herregistratie 

in het BIg-register gepubliceerd. daarmee is voor veel basisartsen (en 

andere artsen) duidelijk geworden waar ze aan moeten voldoen als ze zich 

op 1 januari 2018 voor het eerst herregistreren in het BIg-register.

opleIdINg
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https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/big-register.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/big-register.htm
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aJN & 
polItIeK

de aJN heeft zich in 2016 gericht op diverse ontwikkelingen en veranderingen die van invloed zijn op het opgroeiende 

kind. de aJN is op verschillende momenten zichtbaar geweest in de media en was ook regelmatig aanwezig bij 

overleggen, onder meer bij vws in den Haag.   

samen voor de jeugd -standpunt kwaliteitsdocument JgZ

de drie kern professionals in de JgZ, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten, hebben gezamenlijk 

een document opgesteld ‘samen voor de jeugd’ waarin beschreven staat waar de JgZ voor staat en waarin een aantal 

zorgpunten wordt gedeeld. Het document is  2 november overhandigd aan de commissie jeugd van de vNg. 

Kindermishandeling 

de aanpak van kindermishandeling stond ook in 2016 hoog op de politieke agenda. tal van gesprekken en reacties zijn 

weer gevormd met betrekking tot het voornemen van de politiek om de meldplicht in te voeren. de aJN is aangesloten 

bij de brede artsencoalitie die geen heil ziet in het verplicht melden; de coalitie geeft suggesties om de huidige aanpak 

te verbeteren. Hierbij is een van de voorstellen om steviger in te zetten op het voorkomen van kindermishandeling. 

Mede door de gebundelde lobby en inzet van de artsencoalitie is sinds eind oktober de voorgenomen meldplicht 

definitief van de baan. tweede Kamerleden reageerden positief op het alternatieve voorstel van de artsencoalitie 

tegen kindermishandeling tijdens het algemeen overleg Kindermishandeling/gIa op woensdag 12 oktober 2016. dit 

voorstel focust op oplossingen voor directe hulp aan het mishandelde kind, met concrete handvatten voor artsen, 

binnen de bestaande verplichte KNMg-meldcode en met draagvlak van alle artsenberoepsgroepen

  

1

SAMEN VOOR DE JEUGD

het goud van de jeugdgezondheidszorg glanzend houden

http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/jgz-strijdt-kwaliteit-jeugdbeleid/ 
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/artsenorganisaties-verkapte-meldplicht-kindermishandeling-onaanvaardbaar/ 
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/pleidooi-voorkom-kindermishandeling/ 
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/geen-meldplicht-handvatten-artsen/ 
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/geen-meldplicht-handvatten-artsen/ 
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Jeugdarts ziet focus op preventie vervagen

Begin 2016 brachten we de resultaten naar buiten van een interne enquête gericht op de veranderingen die 

jeugdartsen merkten sinds de invoering van de Jeugdwet. Hieruit kwam naar voren dat het gevoel overheerste dat 

gemeenten na de transitie veel te weinig gebruik maken van de kennis en kunde van jeugdartsen die kinderen vanuit 

de jeugdgezondheidszorg al vanaf hun geboorte volgen. de informatie – afkomstig uit 193 enquêtes met antwoorden 

vanuit 128 unieke gemeenten verspreid over het land – schetst een beeld van de zorg voor jeugd waarbij de focus op 

preventie afneemt.

Jeugdtop 

op 8 juni vond de Jeugdtop plaats. een bijeenkomst voor bestuurders; staatssecretaris van rijn en mevrouw Kriens 

vanuit de vNg waren daarbij eveneens aanwezig. de organisatie van de workshop preventie lag bij de aJN: elise 

Buiting, esther pijl en Marja Kuppevelt hebben een mooi overzicht gegeven van de kracht van preventie en de rol die 

JgZ hierbij speelt. van rijn nam eveneens deel aan deze workshop. 

passende zorg 

wat in oorsprong begon als een zorg van vws over de forse toename van medicatiegebruik bij ad(H)d is inmiddels een 

veel breder gespreksonderwerp geworden, onder de noemer passende zorg. Het betreft de toename van diagnose als 

adHd, autisme (spectrum stoornissen) en vele somatische diagnose met bijbehorende diagnostiek en behandeling. de 

aJN is daar samen met vertegenwoordigers van onderwijs, patiëntenverenigingen, de kinderombudsman en medische 

vertegenwoordiging over in gesprek. en is een gezamenlijk actieplan ‘plan van aanpak gepaste Zorg’ geaccordeerd. 

in 2016 zijn de verschillende partijen meerdere keren samengekomen om kennis en ervaringen uit te wisselen om 

passende zorg te kunnen optimaliseren. 

http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/jeugdartsen-zien-focus-op-preventie-vervagen/ 
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/jeugdartsen-zien-focus-op-preventie-vervagen/ 
https://www.vngcongressen.nl/producten/jeugdtop-2016.aspx
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aJN-ambassadeurs 

Binnen de aJN zijn verschillende ambassadeurs actief die zich allen al enige jaren met passie en bevlogenheid 

inzetten voor een specifiek thema. Ze geven de jeugdarts in relatie tot de genoemde thema’s een gezicht: 

- Henrique sachse, ambassadeur kinderveiligheid, diverse activiteiten

- anneke Kesler, ambassadeur geboortezorg. In 2016 heeft zij onder andere meegewerkt aan de overleggen rond 

 de uitgekomen zorgstandaard intergrale geboortezorg 

- els Jonker, ambassadeur jonge mantelzorg; diverse lezingen en meer

- willemien Boland, ambassadeur jeugdarts in de media, met name voor het vuurwerkmanifest spant zij zich jaarlijks in

- Yvonne vanneste ambassadeur schoolverzuim, diverse activiteiten 

In 2016 is een zesde ambassadeur benoemd, sigrid Hendriks, voor haar werk en inzet omtrent zeldzame ziekten. 

animatie JgZ een zorg minder

ggd gHor Nederland heeft samen met actiz en NCJ het filmpje ‘Jeugdgezondheid een zorg minder’ voor gemeenten 

laten maken. ook aJN en v&vN hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming. Het filmpje geeft een beeld van 

het complexe werkveld dat jeugdgezondheidszorg heet.

aansluiting bij allianties

In 2016 heeft de aJN zich aangesloten bij allianties die zich richten op het gezonder en veiliger kunnen opgroeien van 

kinderen en jongeren. allianties waarbij de aJN zich onder andere heeft aangesloten zijn: stop kindermarketing en de 

alliantie Nederland rookvrij.

http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/zorgstandaard-integrale-geboortezorg/ 
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/zorgstandaard-integrale-geboortezorg/ 
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/animatie-jeugdgezondheid-een-zorg-minder/ 
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professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming in brede jeugddomein 

de partners in het brede jeugddomein, waarvan de aJN ook een onderdeel is, investeren de komende jaren verder 

in de professionalisering van beroepsbeoefenaren als individu, in hun beroepsgroep en binnen organisatie. Hiermee 

willen zij de hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen verder optimaliseren. In het programma 

professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming krijgen voor u waardevolle thema’s rondom professionalisering 

vorm. 

“er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van professionals in het jeugddomein. Hun werk en de 

beslissingen die zij nemen hebben grote impact op het leven van jeugdigen en hun ouders”, aldus staatssecretaris van 

rijn. “daarom is het belangrijk dat zij blijvend aan hun professionaliteit werken. daarin zijn nu belangrijke stappen 

gezet en er wordt ambitieus verder gewerkt. werkers in de jeugdhulp kunnen trots zijn op hun vak!”

flink in de media! 

In 2016 zijn jeugdartsen individueel en verenigd als aJN, vele keren in de media verschenen. de aandacht bereikte een 

climax in november-december rondom het thema vaccineren. een aantal collega’s schoof omtrent dit onderwerp ook 

aan bij tv-programma’s als Nieuwsuur, Jacobine op zondag en de talkshow pauw: ‘erg leuk, erg druk en erg leerzaam!’ 

aldus de jeugdartsen die mochten aanschuiven. 

een kleine greep uit de vele media-uitingen van 2016:

• Jeugdarts verliest grip op kinderen met probleem; wijkteams doen te weinig een beroep op hun expertise, 

 focus op preventie vervaagt (februari 2016).

• wico Mulder en rianne reijs vertelden bevlogen over hun vak in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 

 (augustus 2016).

• laurien Belt vertelde in het ad over laaggeletterdheid (september 2016).

http://professionaliseringjeugdhulp.nl/professionals/themas/beroepsverenigingen/
http://www.ad.nl/binnenland/jeugdarts-verliest-grip-op-moeilijke-kinderen~aaab5fba/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/jeugdarts-ntvg/
http://www.ad.nl/den-haag/laaggeletterde-ouders-vaak-over-het-hoofd-gezien~a562c87d/
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• Heel veel aandacht voor wel/niet vaccineren en de visie van de jeugdarts (november-december 2016).

• aJN strijdt voor kwaliteit jeugdbeleid! en overhandigde samen met de  verpleegkundigen & verzorgenden 

 Nederland (v&vN) en de Nederlandse vereniging voor doktersassistenten (Nvda) in november het standpunt 

 ‘samen voor de Jeugd’ (november 2016).

Jeugdarts deel je verhaal!

de aBC-dag voor actieve leden ging over personal branding. waarbij in loesje vorm teksten werden gemaakt die 

betrekking hebben op het vak van de jeugdarts. ook werden er diverse blogs geschreven en presentaties gehouden. de 

groep jeugdartsen die zich extern laat zien groeit gestaag. een van de drie aJN-dagen had ook als thema ‘wat schrijft 

de jeugdarts?’ (juni 2016), waarmee het belang van een goed verhaal en schrijven over je vak in de vorm van een 

artikel, column of tweet nog eens werd onderstreept. verschillende jeugdartsen volgden ook al een schrijfcursus via 

de aJN en voor 2017 staan (nieuwe) media-trainingen voor onder meer de voorzitter en onder andere de ambassadeur 

jeugdartsen op stapel. 

voor de lens

last but not least vonden er eind december nog twee fotoshoots plaats met twee jeugdartsen en een aantal jonge 

kinderen plus tieners in twente. een mooie, realistische  aanvulling voor de aJN-beeldbank. een aantal beelden is ook 

terug te vinden in dit jaarverslag.  

  

sociale media groeit 

als aJN hadden we over media-aandacht niet te klagen in 2016. de artikelen en tv-uitzendingen waaraan we onze 

medewerking verleenden wisten we goed te ontsluiten via sociale media. onze accounts op twitter (bijna 1.300 

volgers) en facebook (richting 800), groeien; volgt u ons al? Zoek ons snel op! @jeugdartsen op twitter en op 

facebook: /jeugdartsennederland. op wetenschappelijke dagen twitteren we er steeds lustiger op los met de hashtag 

#aJNdag. Hoe actief bent u online? deel een interessant artikel, uw mening of retweet de berichten van de aJN; 

op deze manier manier blijft de jeugdarts goed in beeld.

http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/vaccinatie-in-de-media/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/jgz-strijdt-kwaliteit-jeugdbeleid/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/jgz-strijdt-kwaliteit-jeugdbeleid/
https://twitter.com/jeugdartsen
https://www.facebook.com/JeugdartsenNederland/?fref=ts
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In de doelstellingen van de aJN neemt wetenschap een belangrijke plaats in. de aJN zet zich in voor een 

wetenschappelijke onderbouwing van beleid in de JgZ, voor onderzoek en het meewerken aan JgZ-richtlijnen. de 

aJN doet dit met behulp van actieve leden, haar eigen wetenschappelijke commissie, door te participeren in de 

wetenschappelijke advies Commissies van het NCJ en het stimuleren van het doen van wetenschappelijk onderzoek. 

dit laatste wordt gedaan door onder meer betrokken te zijn bij het organiseren van bijeenkomsten en congressen 

zoals de oranjewoud-conferentie, en de MINt-cursus. daarnaast doen bestuursleden en actieve leden mee aan 

expertmeetings en hebben zij zitting in begeleidingscommissies rond een breed scala aan onderwerpen.

richtlijn advies- en autorisatiecommissie JgZ (raC)

de taken van de raC zijn het begeleiden van het totale proces van de richtlijn-ontwikkeling voor de JgZ in 

samenspraak met de programmacommissie richtlijnen jeugdgezondheid van ZonMw.  

richtlijnen JgZ

de aJN is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe en het updaten van bestaande richtlijnen. leden dragen 

bij aan een knelpunt-analyse en aan werk- en adviesgroepen tijdens de ontwikkeling. ook geven zij commentaar op 

conceptversies van de richtlijn. door de inzet van de leden wordt de positie van de jeugdarts en de praktijk van de 

JgZ goed verwerkt in richtlijnen. de samenwerking met ketenpartners tijdens de totstandkoming bevordert ook de 

samenwerking in de dagelijkse praktijk.

JgZ-richtlijnen worden web-based gepubliceerd. Je kunt direct zoeken op richtlijn en direct doorlinken naar de 

onderbouwing van een onderdeel van de richtlijn. In 2016 zijn de volgende richtlijnen geaccordeerd: angst, depressie, 

kindermishandeling, psychosociale problemen, en vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren 

(0-18 jaar). ook de lsa (landelijke samenwerkingsafspraak) wiegendood is geautoriseerd.

Digitaal stroomdiagram  op basis van de Meldcode 
(Eerst komen alleen de 5 stappen in beeld, als je op de stap klikt, wordt de tekst onder elke stap 
zichtbaar)  

De stappen 1 t/m 4 kunnen door elkaar heen lopen. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van 
kindermishandeling?

Stap 1: breng de situatie in kaart 

Stap 2: overleg met andere professionals 

Stap 3: praat met ouder(s) en jeugdige 

Stap 4: weeg de ernst en risico’s 

Stap 5: beslis: hulp organiseren of melden?

Waarneming of informatie 

Acuut gevaar? 

Raad voor de 
Kinderbescherming, 
Politie, Veilig Thuis 

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin 

https://www.ncj.nl/programmalijn-kennis/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite
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In 2016 zijn twee praktijktesten gestart en afgerond voor de volgende richtlijnen: slapen en slaapgedrag en update 

Hartafwijkingen. deze twee richtlijnen zijn eind 2016 ook geautoriseerd wat het totaal op zeven zet. op de site van 

NCJ is terug te vinden wanneer welke richtlijn gepubliceerd wordt en wanneer het implementatietraject start.

wetenschappelijke commissie 

de commissie focuste zich vorig jaar op twee thema’s:

1.  de registratie in de JgZ, de Basisdataset (Bds) en het gebruik van JgZ-gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

2.  de mogelijkheden voor jeugdartsen om onderzoek te doen; (jonge) onderzoekers op weg helpen en hoe kun je als 

  aJN het doen van onderzoek stimuleren? 

daarnaast verzorgde de wetenschappelijke commissie onder meer weer een MINt-cursus en diverse artikelen voor 

ons magazine Ja!

dr. a.J. swaakprijs 

frans pijpers ontving op 18 november 2016 de dr. a.J. swaakprijs tijdens de algemene ledenvergadering van de 

aJN. Hij kreeg de prijs voor zijn werk en inzet voor de gezonde ontwikkeling van het kind. ‘we zien deze prijs als de 

uitgelezen kans om frans te bekronen voor zijn indrukwekkende bijdrage aan de JgZ’, aldus juryvoorzitter Mascha 

Kamphuis.

MINt

van 20 tot en met 22 maart vond de MINt-cursus wederom plaats. deze richtte zich op het toepassen van evidence 

based practice in de praktijk van alledag. de cursus is een aanrader voor alle Nederlandse jeugdartsen, die op 

verantwoorde wijze zorg willen bieden en zich afvragen: hoe pas ik best evidence toe in de praktijk van elke dag. Bijna 

veertig jeugdartsen hebben aan de driedaagse cursus deelgenomen. MINt werd mede mogelijk gemaakt door Nutricia. 
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oranjewoud 

eind november 2016 hield de commissie de jaarlijkse, tweedaagse oranjewoud-conferentie, dit jaar voor de 20e keer. 

Hero Baby sponsort deze conferentie. de oranjewoud-conferenties kenmerken zich door het kleinschalige karakter, 

waarbij veel ruimte is voor inspireren, beleven en genieten en op hoog wetenschappelijk niveau te discussiëren rondom 

thema’s die op maat gekozen zijn voor jeugdartsen. 

onderwerpen van deze dagen waren onder meer de nieuwe richtlijn Blauwe plekken, de richtlijn functionele buikpijn, 

genderdystrofie, ausculteren moet je leren en de gevolgen van de nieuwste ontwikkelingen in dNa-technologie.

de vaste onderdelen van het programma waren wederom the Journal Club: de bakermat van wetenschappelijk 

onderzoek voor veel jeugdartsen en het lager Huis; grappig, verrassend, leerzaam, prikkelend, leuk en wederom 

succesvol.

eUsUHM

2016 is een weer een ‘tussen-conferenties-jaar’, waarbij activiteiten met name meer achter de schermen plaatsvinden. 

de voorbereidingen voor het congres van 2017 zijn in volle gang. deze keer zal de conferentie plaatsvinden in de 

historische stad leuven, België waarbij de organisatie zal liggen in de handen van onze Belgische collega’s onder 

leiding van professor Karel Hoppenbrouwers. laatstgenoemde voert daarmee zijn laatste eUsUHM-activiteit 

uit, in aanloop naar zijn pensioen. daarnaast hebben veel netwerkactiviteiten plaatsgevonden om eUsUHM ook 

in wetenschappelijke kringen van de JgZ in Nederland onder de aandacht te brengen. we hebben enthousiaste 

hoogleraren nodig! 
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als beroepsvereniging is het van belang goede contacten te leggen en te houden met diverse keten- en 

samenwerkingspartners. de jeugdarts profileert zich als de verbinder van het sociale domein in de gezondheidszorg 

en als de specialist van de opgroeiende jeugd in preventie, die generalistisch en normaliserend werkt. In 2016 heeft 

het bestuur weer samengewerkt met diverse JgZ-organisaties, waaronder: actiZ, ggd gHor Nederland, NCJ, Nvda, 

v&vN, landelijke koepel organisaties als KaMg, KNMg en vNg. evenals met andere artsberoepsverenigingen zoals de 

lHv, NHg en NvK. 

Naast de samenwerking met de beroepsgroepen, brancheorganisaties en politiek heeft de aJN verbintenissen met een 

aantal sponsors zoals frieslandCampina, Hero Baby, Mead Johnson, Nutricia en shire die zichtbaar aanwezig waren 

tijdens de aJN-dagen en in de Ja! eveneens heeft er overleg en uitwisseling plaatsgevonden tussen de aJN en deze 

genoemde organisaties. Informatie overdracht, uitwisseling van kennis, sponsoring en scholing zoals de jaarlijkse 

oranjewoud-conferentie en de MINt-cursus. 

KaMg 

de KaMg is de koepel van artsen Maatschappij & gezondheid waar de aJN onderdeel van uitmaakt. aJN was in 

2016 in het bestuur van de KaMg vertegenwoordigd door Marleen Johannes, als secretaris van de KaMg. voor de 

activiteiten die de KaMg voor de aJN en al haar artsen onderneemt verwijzen we naar de website van de KaMg. 

http://www.kamg.nl
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KNMg 

de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (KNMg) is een federatieve vereniging 

met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en de geneeskundestudent) en heeft hiermee een 

achterban van 67.500 artsen en studenten. artsencoalitie tegen kindermishandeling. de aJN is via de KaMg 

aangesloten bij de KNMg. de KNMg maakt zich sinds de oprichting sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening 

en de volksgezondheid. In 2016 heeft de aJN zeer actief contact gehad met de KNMg en andere artsenverenigingen in 

de artsencoalitie. 

“Ik heb een vak gevonden waar ik echt iets in kan”
Jeugdarts rianne reijs leest niet de les maar geeft zo veel mogelijk complimenten. Ntvg 8/2016

aJN & saMeNwerKINg   
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Bedrijfsbureau

Hoofd bedrijfsbureau: Yvonne de vette, hoofdbb@ajnjeugdartsen.nl

Beleidsmedewerker: tinneke Beirens, beleid@ajnjeugdartsen.nl

Communicatiemedewerker: louise dijkmans, communicatie@ajnjeugdartsen.nl

secretariaat & ledenbeheer: Karen van stijn, leden@ajnjeugdartsen.nl

ambtelijk secretaris: erika veen, secretariaat@ajnjeugdartsen.nl

landelijk bestuur

samenstelling bestuur per eind 2016:

Mascha Kamphuis: voorzitter, contacten met overheid, ketenpartners, 

                                 onderzoek- en beleidsinstituten, voorzitter@ajnjeugdartsen.nl

Marjolein van der laan: vice-voorzitter, vluchtelingen vicevoorzitter@ajnjeugdartsen.nl

ria Brouwer: secretaris, onderwijs & opleiding, secretaris@ajnjeugdartsen.nl

Karien wielaart-oomen: penningmeester, financiën & sponsoring, penningmeester@ajnjeugdartsen.nl

riet Haasnoot: opleiding & onderwijs, riet@ajnjeugdartsen.nl

Henrike ter Horst: sociale media & communicatie, henrike@ajnjeugdartsen.nl

Marleen Johannes: richtlijnen, KaMg, marleen@ajnjeugdartsen.nl

esther Kramer: lad & communicatie, esther@ajnjeugdartsen.nl

pim Jansen: adolescenten & sociale media, pim@ajnjeugdartsen.nl

petra visser: opleiding & onderwijs, petra@ajnjeugdartsen.nl

wenda Berends: Kindermishandeling & adolecenten – afgetreden februari 2017
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afdelingen

de aJN kent negen regio-gebonden afdelingen. Ieder lid wordt bij één van de negen afdelingen ingedeeld en kan daarbij 

kiezen voor de afdeling behorende bij de woonplaats of werkplek. elke afdeling kent een eigen afdelingsbestuur. de 

afdelingen hebben contact met leden binnen de JgZ-organisaties via de contactpersonen aJN. de afdelingsbesturen zijn 

verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de afdeling. Zij ontvangen jaarlijks een budget, gebaseerd op het aantal 

ingeschreven leden. 

Binnen de afzonderlijke afdelingen kwamen in 2016 meerdere onderwerpen aan de orde. van vluchtelingen/asielzoekers 

(onder meer Utrecht en Noord Nederland) tot kinderorthopedie, eetstoornissen, veilig thuis (Zeeland), variatie in 

zeldzaam; vroegsignalering in de praktijk (Brabant), triple p, poep- en plasproblematiek (Utrecht) en meer. Blijvend thema 

voor alle afdelingen is communicatie, zij het nu wat minder dan in 2015. gelderland wijdde nog een nieuwsbrief aan social 

media en bijvoorbeeld afdeling Utrecht besteedde met een scholing aandacht aan dit onderwerp. Brabant startte met een 

facebook-pagina voor de leden van aJN regio Brabant. 

samenstelling van de afdelingen

gedurende het jaar zijn er verschillende mensen die uit een afdelingsbestuur zijn gegaan. deze mensen zijn hier niet met 

naam en toenaam genoemd. een ieder die op welke manier zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de aJN willen wij via 

deze weg ontzettend bedanken. 

 

saMeNstellINg BestUreN & CoMMIssIes
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Brabant brabant@ajnjeugdartsen.nl 

Marina van silfhout (voorzitter), Jeanne ogier (secretaris), 

anouk Kleinpenning (penningmeester) 

 

gelderland gelderland@ajnjeugdartsen.nl 

Michèle Haagmans (voorzitter), viola smit 

(penningmeester), Marion poels-de Bruijn (secretaris), 

safina schetter-Mouwen (lid)  

 

limburg limburg@ajnjeugdartsen.nl 

rianne reijs(voorzitter), Nouchka goosen 

(penningmeester) en annemarie van den eijnde

Noord Holland noordholland@ajnjeugdartsen.nl 

willemien Boland (voorzitter), vera Bekedam (secretaris)), annemarie Krijger (penningmeester), 

dominique Bosman, Berna Heijink en Jasmin sportel 

  

overijssel en flevoland overijsselflevoland@ajnjeugdartsen.nl 

Marie-José sprakel (voorzitter), eveline van veen (penningmeester), ria fakkert (secretaris), 

Margot Baardse, femke van der Boon, anne-Marie liefers

saMeNstellINg BestUreN & CoMMIssIes

 verdeling per provincie (gemiddeld)

221

220

165

153136

107

78

34

102
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Utrecht utrecht@ajnjeugdartsen.nl 

saskia rijnbende (voorzitter), Marjon Hartman (penningmeester), eltjo Boon (notulen), 

Mirjam wouters (secretariaat), Milou Munk en els greydanus (leden)

 

Noord Nederland noordnederland@ajnjeugdartsen.nl 

lilly Kivit (voorzitter), Hannie de vries (secretaris), wieke Broekman (penningmeester), 

anita waldram (ledenbulletin) en Marius de Konink 

Zeeland zeeland@ajnjeugdartsen.nl 

paul lindenbergh (voorzitter en penningmeester), lisan vermunt (secretaris), Carolina Bottenberg 

en eward lindelauf (leden)  

 

Zuid-Holland zuidholland@ajnjeugdartsen.nl 

Bernice samson (voorzitter), anne-Marie schreuder (secretaris), eva Harmsen (ondersteuning secretaris), 

Hanneke Bonekamp (penningmeester), suci tung (contactpersonen) 

 

saMeNstellINg BestUreN & CoMMIssIes
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Commissies

de aJN heeft tien verschillende commissies die bestaan uit actieve leden die zich inzetten voor een specifiek onderwerp. 

Hieronder wordt een aantal commissies genoemd. andere commissies worden verder beschreven elders in dit jaarverslag. 

de raC autoriseerde 5 JgZ-richtlijnen (angst, depressie, kindermishandeling, psychosociale problemen, en vroegtijdige 

opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren) en de lsa (landelijke samenwerkingsafspraak) wiegendood is 

geautoriseerd. In 2016 zijn 2 praktijktesten en commentaarrondes gestart en/of afgerond (slapen en slaapgedrag en 

update Hartafwijkingen). veel jeugdartsen hebben hieraan hun bijdrage geleverd. 

Zorg voor Zeldzaam is een commissie die zich ook in 2016 richtte op het vergroten van de ‘awareness’ voor zeldzame 

aandoeningen onder jeugdartsen en daarnaast de jeugdarts te profileren in het werkveld van zeldzame ziektes. aandacht 

was er onder meer voor de brochures voor (huis)artsen: 70 inmiddels!

de website-commissie maakte zich in 2016 weer sterk om de communicatie over en naar de website ajnjeugdartsen.nl 

en andere media te bevorderen met actualiteiten en achtergrond. de aJNieuws-redactie spande zich in 2016 in voor tien 

gevarieerde nieuwsbrieven met een mix van aJN-nieuws en vaknieuws. plus een agenda met bijeenkomsten binnen en 

buiten de aJN. de Ja!-redactie zorgde voor drie goed gevulde Ja!’s. In 2016 met de thema’s: Kennen, kunnen en doen, 

wat schrijft de jeugdarts en Juridische aspecten.

vergader voorbereidings Commissie (vvC). de vvC sloot met de drie wetenschappelijke dagen wederom aan op de 

thema’s van de Ja! Kennis, inspiratie en ontmoeting komen op de aJN-dagen samen. 

saMeNstellINg BestUreN & CoMMIssIes

http://ajnjeugdartsen.nl/ajn/commissies/
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samenstelling Commissies einde 2016

gedurende het jaar zijn er verschillende mensen die uit een commissie zijn gegaan. deze mensen zijn hier niet met naam 

en toenaam genoemd. een ieder die op welke manier zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de aJN willen wij via deze 

weg ontzettend bedanken. 

aBC-raad

ellen peerbolte-addink (voorzitter), erika veen (secretaris)

accreditatie Commissie, accreditaties@ajnjeugdartsen.nl

wil willems, gea vrieze

aJN Nieuws, website@ajnjeugdartsen.nl

Margrietha Memelink-wilting, Nellie ossebaar, Carla van schie

Commissie Zorg voor Zeldzaam, zorgvoorzeldzaam@ajnjeugdartsen.nl

sigrid Hendriks (secretaris), dagmar Burggraaf, saapke engel-Quaak, Berna Heijink, anneke Kesler-Koppe, anneke 

ligtenstein-teuns, Marina van silfhout-Bezemer, Marianne wassing

eUsUHM, eusuhm@ajnjeugdartsen.nl

Henrike sachse-Bonhof
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http://ajnjeugdartsen.nl/ajn/abcraad/
http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/accreditatie/
http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/ajnieuws/
http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/commissie-zorg-voor-zeldzaam/
http://ajnjeugdartsen.nl/eusuhm-voor-en-door-de-ajn/
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aJN & saMeN-
werKINg

aJN & 
polItIeK

Ja-redactie, ja@ajnjeugdartsen.nl

els Jonker (hoofdredacteur), rianne paalman (secretaris), elwyze frijns, paquita gonzalez, sigrid Hendriks, 

edith langeveld-Mollink, Marieke Morssinkhof, Ulco schuurmans, Irene stekelenburg-van empel, lucas stuurman

opleiding en onderwijs (o&o), oeno@ajnjeugdartsen.nl

Karine van ‘t land (voorzitter), Judith schwarte-van der linden (secretaris),ria Brouwer, selma van der Harst-

Naaktgeboren, vasanthi Iyer, Corien scheenstra-van rijn, annette van der spoel, anitha winters-schafgans

oranjewoud, oranjewoud@ajnjeugdartsen.nl

anneke Kesler-Koppe, Marrit Nijman, Henrique sachse-Bonhof

vergader voorbereiding commissie (vvC), vvC@ajnjeugdartsen.nl

vasanthi Iyer (voorzitter), sandra gijzen (secretaris), Marianne Begemann, Jeltje goudriaan, Mieke van den Heuvel, 

geja Jol-rikkers, wil willems

website commissie, website@ajnjeugdartsen.nl

Nellie ossebaar, Inge Moorman, Carla van schie

wetenschappelijke commissie, wetcie@ajnjeugdartsen.nl

liesbeth Meuwissen (voorzitter), silvia van den Heijkant (secretaris), angarath van de Berg, Babette diepenveen, 

patricia graham, Jessie Hermans, elly de leeuw-van dijk, frans pijpers. 
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http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/wetenschappelijke-commissie/
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ColofoN
eindredactie

tinneke Beirens, Yvonne de vette, louise dijkmans 

ontwerp & realisatie

robin van rossum: www.robross.nl

aJN

Bezoekadres: 

Churchilllaan 11, 7e etage, 3527 gv Utrecht 

telefoon: 085 - 489 4980

e-mail: secretariaat@ajnjeugdartsen.nl

Internet: www.ajnjeugdartsen.nl

social media 

facebook: JeugdartsenNederland

twitter: @jeugdartsen

https://www.facebook.com/JeugdartsenNederland/?fref=ts
https://twitter.com/search?q=%40jeugdartsen&src=typd

