WAAROM LID WORDEN VAN DE AJN?
Voor u persoonlijk
Als lid van de AJN:
o kunt u uw kennis en vakinhoudelijke ontwikkeling gemakkelijk op
peil houden, zonder daar zelf achteraan te moeten.
o heeft u toegang tot het besloten deel van de AJN-site met informatie
zoals presentaties van de wetenschappelijke dagen, het ledenblad
JA! en protocollen en handreikingen van belang voor uw dagelijks
werk.
o ontvangt u per e-mail 10 keer per jaar AJNieuws met actuele,
interessante JGZ informatie.
o ontvangt u drie keer per jaar het ledenblad JA! met uiteenlopende
artikelen over de JGZ.
o wordt u automatisch lid van de KNMG.
o ontvangt u wekelijks Medisch Contact, hét discussieblad van alle
artsen in Nederland.
o kunt u gratis deelnemen aan geaccrediteerde Regionale Leden
Vergaderingen, waar diverse onderwerpen uit de praktijk belicht
worden.
o ontvangt u korting voor de geaccrediteerde landelijke Algemene
Leden Vergadering (ALV) en de aansluitende wetenschappelijke
bijeenkomst.
o kunt u voor juridisch advies terecht bij de artseninfolijn van de
KNMG.
o kunt u voor advies terecht bij het loopbaanbureau van de KNMG
voor persoonlijke ontplooiing in en rond het beroep en de
beroepskeuze.
• De werkgever betaalt mee aan de kosten van het lidmaatschap als de
kosten voor het lidmaatschap van de AJN (en LAD) in de meerkeuze
arbeidsvoorwaarden van de CAO Thuiszorg zijn opgenomen.
• Elke JGZ-organisatie heeft een contactpersoon binnen de AJN, aan wie
u vragen kan stellen en die u van informatie kan voorzien.
• Tijdens de ALV’s ontmoet u collega’s uit verschillende delen van het
land werkzaam bij verschillende organisaties.
• De AJN biedt bijzondere mogelijkheden tijdens de opleiding tot
jeugdarts/sociaal geneeskundige, omdat praktijkopdrachten binnen de
AJN mogelijk zijn en een actieve bijdrage aan de
AJN geaccrediteerd is.

Voor de artsen als groep en voor de JGZ in het algemeen
• Verenigde artsen kunnen gezamenlijk het vak verder brengen dan het
individu dat kan.
• De AJN is spreekbuis naar landelijke politiek en naar beleidsmakers.
• De AJN vertegenwoordigt de belangen van de jeugdartsen en de JGZ
en treedt op als één stem namens alle jeugdartsen in Nederland.
• De AJN heeft regelmatig contact met werkgevers (ActiZ, GGD NL,
VNG).
• De AJN speelt, via de LAD, een rol bij de CAO Thuiszorg en bij de
vaststelling van de CAR/UWO.
• De AJN werkt mee aan landelijke richtlijnen voor de hele JGZ, met in
het bijzonder aandacht voor de rol van de jeugdarts.
• De AJN zorgt continu voor professionalisering binnen het werkveld.
JEUGDARTS of arts M&G
Per 1 januari 2007 is er een opleidingsstructuur voor artsen werkzaam in
de JGZ. De opleiding bestaat uit twee fases. Artsen werkzaam in de
JGZ worden geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) als jeugdarts in het profielregister JGZ na een
tweejarige opleiding (eerste fase) of als arts M&G na een tweejarige
vervolgopleiding (tweede fase).
COMMUNICATIE
Het AJN-bestuur informeert leden via de Algemene Leden
Vergaderingen (ALV), de website, de digitale Nieuwsbrief, het
ledenbulletin JA!, Facebook, twitter, de contactpersonen en
afdelingsbesturen.
Jaarlijks vinden er wetenschappelijke vergaderingen plaats. Deze
bestaan uit een algemeen deel (ALV) en een wetenschappelijk deel. In
2018 worden de ledenvergaderingen gehouden op:
23 maart, lustrum bijeenkomst
16 november.

LIDMAATSCHAP
Bent u overtuigd van de voordelen van het lidmaatschap van de AJN,
meldt u zich dan snel aan. Dit kan bij voorkeur via de website, maar ook
via de mail.
Nieuwe leden krijgen een korting van 6 maanden. Wordt u lid na 1 juli?
Dan ontvangt u de korting in het volgende contributiejaar.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons
op!
CONTRIBUTIE voor 2018
Categorie
Lid
(12 uur of meer werkzaam)
Senior-lid
(VUT, OBU of pensioen)

Contributie AJN
(bij automatische incasso,
zonder KNMG)
€ 350,€ 180,-

- Betaling in 2 termijnen is mogelijk via automatische incasso (toeslag
voor termijnbetaling €7,50).
- Betalingen via een factuur krijgen een toeslag van €3,- Contributie is inclusief KAMG bijdrage a €85,-.
- Daarnaast komt hier bovenop het KNMG lidmaatschap a €126,50 indien
u in opleiding bent krijgt u hierop een korting en betaalt u €42,50.
- Lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen kan vóór
1 december van het lopende jaar, geldend voor het jaar erop.
Nieuwe leden betalen de eerste 6 maanden, van een volledig
contributiejaar, geen AJN lidmaatschap.

Jeugdarts
Dé specialist voor de opgroeiende jeugd
De jeugdarts heeft brede sociaal-geneeskundige kennis en
vaardigheden, op het gebied van het opgroeiende kind. Hierdoor is
de jeugdarts de aangewezen specialist om de individuele en
collectieve lichamelijke en geestelijke gezondheid van de
opgroeiende jeugd, in relatie tot de leefomgeving, te onderzoeken,
te interpreteren en te bevorderen.
De AJN (Jeugdartsen Nederland) is de wetenschappelijke vereniging
van én voor jeugdartsen. De AJN heeft de ambitie de preventie te
positioneren in het veld van de (gezondheids)zorg voor de jeugd. 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 verbinders, als community doctors,
als zorgverleners, als beleidsadviseurs en als onderzoekers. De AJN telt
zo’n 1250 leden.
CONTACT
AJN
Churchilllaan 11, 7e etage
3527 GV Utrecht
Telefoon :
e-mail :
Website :
Twitter:
Facebook:

085-4894980
secretariaat@ajnjeugdartsen.nl
www.ajnjeugdartsen.nl
@jeugdartsen
https://www.facebook.com/JeugdartsenNederland/

