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VOORWOORD
In 2017 heeft de AJN verder ingezoomd op de juiste vaart!
De juiste vaart zodat we ons nog beter in kunnen zetten voor het werk van jeugdartsen en daarmee voor jeugdigen en
hun ouders. Want ook zij hebben baat bij een beroepsgroep die voorbereid is op de toekomst. Nu, voor het leven!
De juist vaart bepaal je niet alleen. Samen met een extern bureau heeft het landelijk bestuur onderzocht hoe we
professioneler en moderner kunnen besturen en hoe we leden meer en actiever kunnen betrekken bij de AJN. Ook
hebben we onze ‘why’ verder uitgewerkt en onze doelen voor de komende jaren vastgesteld. De regiobesturen en de
ABC-raad zijn actief benaderd; dat leverde waardevolle input op.
De juiste vaart werpt zijn vruchten af. We worden steeds meer gevonden en bevraagd door andere partijen. Onze
ambassadeurs zorgen ook voor meer zichtbaarheid. We zijn actief op social media en er is regelmatig contact met
de pers. We stellen ons steeds pro-actiever op en mengen ons in het maatschappelijke debat; in dit jaarverslag zijn
hiervan treffende voorbeelden te vinden.
Ook internationaal laten we van ons horen. Nederlandse jeugdartsen waren in grote getale aanwezig op het Eusuhm
in Leuven, zowel als toehoorders als inbrengers van onderzoeken. Henrique Sachse is gekozen als voorzitter van het
Eusuhm en last but not least hebben we de organisatie van Eusuhm 2019 - in Rotterdam! - op ons genomen.

2017

Al deze mooie resultaten hebben we kunnen behalen met dank aan de ondersteuning van het bedrijfsbureau en

natuurlijk vooral onze leden. Samen zorgen we voor de juiste vaart van de AJN en de jeugdarts. Veel dank daarvoor!
‘Samen varen’ we door in 2018 en zorgen zo voor nóg meer zichtbaarheid van de AJN en de jeugdarts.
Dr. Mascha Kamphuis, voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland
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BESTUUR & BEDRIJFSBUREAU
De AJN weet steeds beter de rol en het vak van de jeugdarts op de kaart te zetten. De AJN blijft standvastig de unieke
positie van de jeugdarts als verbinder tussen de jeugdgezondheid en het sociale domein onderstrepen.
Het jaar 2017 was het jaar waarin de AJN zich nog meer ging focussen. Hoe beschrijft de jeugdarts wat zijn vak
inhoudt? Oftewel: hoe kun je de ‘why’, het waarom van de jeugdarts, voelbaar maken? Hoe de jeugdarts toevoegt, lees
je in het in 2017 ontwikkelde bidbook. De jeugdarts kent je verhaal, helpt en ondersteunt. Nu voor het leven!
In 2017 werkten we ook toe naar een mooie lustrumdag (23 maart 2018), ons 15-jarig bestaan als vereniging. In

NU
VOOR HET LEVEN
DAAR GAAN WE VOOR

december 2017 ging ook de vacature uit voor een nieuwe voorzitter, een opvolger voor Mascha Kamphuis.

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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Mascha Kamphuis

Marjolein
van der Laan-Coenen 		

Petra Jaarsma 		

Pim Jansen
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SAMENSTELLING BESTUUR PER EIND 2017

Ria Brouwer		

Esther Kramer		

Riet Haasnoot		

Karien Wielaart

Marleen Johannes

2017

Henrike ter Horst		

Afgetreden:
Wenda Berends
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MISSIE/VISIE - BELEIDSKOERS		
		
Missie				

AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen. Met haar 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.
Visie

Ons toekomstbeeld is een gezonde en gelukkige jeugd. Daar dragen we aan bij als wij allen goed opgeleide en
gepassioneerde jeugdartsen zijn, die ons vak vanuit eigen motivatie uitdragen. Als we de brug niet slaan tussen
de medische zorg en de maatschappij, lopen we het risico op een ongezonde en ongelukkige maatschappij, grote
verschillen in gezondheid, niet passende zorg voor jeugdigen en hoge zorgkosten.
						
Onderstaand een beknopte weergave van enkele resultaten die de AJN heeft weten te realiseren. Voor overige
resultaten verwijzen we naar het totale jaarverslag: 									
• Regelmatig overleg met belangrijke ketenpartners

2017

• Drie mooie wetenschappelijke dagen; met in november te gast: de voormalig kinderombudsman Marc Dullaert
• Invloed uitoefenen op ontwikkelingen binnen de JGZ; voor belangrijke onderwerpen zoals onder meer
kindveiligheid & kindermishandeling
• Inbreng en accordering van diverse richtlijnen

7
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• Zichtbaarheidheid met interviews en artikelen in landelijke media; dagbladen en ook verschillende TV-optredens
van diverse jeugdartsen
• Actief binnen verschillende bondgenootschappen zoals de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding
en de Taskforce Rookvrije Start
Opkomst AJN dagen

Bestuurlijke overleggen
Het AJN-bestuur overlegt in aanwezigheid van de ambtelijk secretaris, de beleidsmedewerker en het hoofd

361

bedrijfsbureau. Sinds 2016 werkt de AJN met een dagelijks bestuur dat besluit over meer organisatorische zaken. Dit

342

‘DB’ bereidt ook zaken voor, voor besluitvorming in het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur heeft maximaal acht
keer per jaar overleg en het dagelijks bestuur komt maandelijks bijeen. De overleggen vinden plaats op het kantoor in
Utrecht. Terugkoppeling en afstemming tussen de bestuursleden vindt veelal plaats in een besloten Facebook-groep.
60

ABC-raad
De ABC-raad bestaat uit een afvaardiging van elk afdelingsbestuur (A), het landelijk bestuur (B) en elke commissie

mrt-17

nov-17

ABC dag

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 goed gebruik van de besloten
Facebookgroep om snel informatie met elkaar te delen.
Algemene ledenvergaderingen

2017

In 2017 zijn twee Algemene ledenvergaderingen (ALV’s) gehouden tijdens de landelijke wetenschappelijke AJN-dagen

in maart en november. 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 2017 per vergadering goed bezocht,
gemiddeld door ruim 300 leden per wetenschappelijke dag.
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Factuur voorkeur leden

Beleidsweekend
Tijdens het jaarlijkse beleidsweekend van het landelijk bestuur is onder meer gereflecteerd op de samenwerking

584

634

binnen het bestuur en hoe we elkaars inbreng nog beter tot zijn recht kunnen laten komen. Tijdens dit weekend was
er ook veel aandacht voor hoe we focus kunnen houden op wat belangrijk is voor de AJN en op welke acties we ons
moeten richten om de vereniging en haar leden nog zichtbaarder te maken.
Bedrijfsbureau
Voor het bedrijfsbureau is 2017 een rommelig jaar geweest. Het bedrijfsbureau had te maken met een langdurig
zieke medewerker. Gelukkig hebben we deze uitval tijdelijk weten op te vangen. Een nieuwe parttime collega kwam

post

e-mail

daarnaast het bedrijfsbureau versterken. 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 aanzienlijk,

Betalingsvoorkeur leden
1023

maar er is eveneens een aantal opzeggingen geweest in 2017. Per saldo groeit de vereniging gestaag. De AJN telt op
1 januari 2018, 1218 leden. KAMG, NVAG, VAGZ, FMG & SSGO maakten in 2017 ook gebruik van de dienstverlening van
ons bedrijfsbureau.
Financiële paragraaf
De AJN kan wederom terugkijken op een gezond financieel jaar. Met meer leden en meer extra inkomsten dan
voorgaande jaren. Zoals we hadden begroot is het jaar met een negatief resultaat afgesloten. Veel tijd, energie en
geld is gaan zitten in het vormgeven van de toekomst van de AJN als vereniging, de ‘why’ van de jeugdarts & de

195

factuur

incasso

om de doelen van de vereniging na te streven. Ook heeft de AJN vorig jaar veel werk verzet rondom het concreet

maken van de opleiding arts M&G van de toekomst. Verder heeft de AJN er voor gekozen om de AJN-dagen verder te
professionaliseren met de inzet van congresbureau SCEM.
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AJN. Ook in 2017 heeft de AJN scholingen en trainingen verzorgd om onze actieve leden nog vaardiger te maken
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na verwerking jaarsaldo / in € )

31-12-17		
31-12-16
ACTIVA				
				
Vlottende activa
Debiteuren		
2.937		
Omzetbelasting		
9.781		
Overige vorderingen & overl. Activa		
7.247		
Liquide middelen		
587.747		
				
				
TOTAAL		
607.712		
				

4.315
6.315
8.319
603.694

622.643

PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		
445.589		
				
Bestemmingsreserve			
Ondersteuningsfonds wetenschappelijke ontwikkelingen
17.367		
18.884
Scholingscarrousel
2.957		
8.484
Onderwijskundige ondersteuning
18.201		
18.819
Activiteiten afdelingen AJN
12.017		
12.017
Wetenschappelijke activiteiten
30.356		
35.656
Automatiseringsfonds
5.431		
10.000
Lustum AJN
10.000		
8.000
Lustum Oranjewoud
5.000		
5.000
AJN/Flora van Laar prijs
1.113		
2.916
102.442		
				
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overl. passiva
59.681		
32.512
				
TOTAAL		
607.712		
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470.355

119.776
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 ( in € )

2017 begroting
2017 realisatie		
BATEN				
Contibuties
372.500
398.953
Fedratie bijdrage KNMG
127.000
136.231
Accreditatie
25.000
33.863
Dienstverlening derden (KAMG, NVAG, VAGZ)
7.500
37.802
rente
2.500
677
Overige baten
17.500
16.993
TOTAAL BATEN

582.000

				

€ 624.519

LASTEN				
Afdracht aan de afdelingen
8.000
16.198
Afdracht federatiebijdrage KNMG
127.000
130.546
afdracht aan de KAMG
90.000
91.600
Huisvestingskosten
24.500
26.695
Personeelskosten
215.000
216.211
Bureaukosten
12.000
14.762
Ledenbulletin
12.000
13.340
Wetenschappelijke vergaderingen
11.000
16.902
Reis-, verbijf- en vergaderkosten
38.000
42.741
Opleiding en Mediatraining
9.104
Bijdragen aan derden
1.000
400
PR, Website
10.000
29.005
Diensten derden
12.000
10.274
Ledenwerfcampagne
16.000
17.975
Bijdrage aios-leden LOSGIO
3.000
1.090
Onvoorzien
15.000
10.442
Reservering lustum AJN
2.000
2.000
				
TOTAAL LASTEN
606.500
649.285
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
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ONTWIKKELINGEN VAN LEDEN IN 2017
Soorten leden

Gemiddeld aantal leden per jaar

92%
1146
leden

1199
leden

1228
leden

1243
leden

4%

2%
B-lid

C-lid

Senior-lid

1%

1%

Donateur

G-lid

Verdeling per werkveld
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OPLEIDING
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
Aantal aanvragen ABSG
2012
2013
2014
2015

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

228

van de AJN aan de KAMG. Een werkgroep van de AJN heeft het plan uitgewerkt voor het domein Jeugd in samenwerking

216

met de commissie O&O. Diverse (bestuurs)leden nemen actief deel aan overleggen van de verschillende organisaties en

244

commissies die een rol spelen in de kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van opleiding tot jeugdarts KNMG en arts M&G.

269

2016

315

2017

303

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)

2017

De AJN is in al deze commissies vertegenwoordigd, hetzij direct, hetzij via de KAMG.

AJN &
Om bij- en nascholingen te accrediteren voor het profiel Jeugdgezondheidszorg en M&G is er een accreditatiecommissie
POLITIEK
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 2017 zijn 303 accreditaties beoordeeld via de ABSG. Wil je meer weten
over deze verschillende commissies, kijk dan op de AJN-website www.ajnjeugdartsen.nl.
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Belangrijke onderwijs-activiteiten en nieuwsfeiten 2017:
In 2017 is de AJN direct of indirect, via de KAMG, betrokken geweest bij de verschillende ontwikkelingen op onderwijs
en herregistratie gebied. Deze diverse ontwikkelingen lopen deels naast elkaar maar zijn eveneens ook verbonden aan
elkaar. Ze zijn hoofdzakelijk onder te brengen bij de volgende drie categorieën:
• Het landelijk werkgeverschap (LWS) voor AIOS dat ingaat per 1 januari 2019. AIOS-en zullen dan bij de aanvang van
de opleiding in dienst komen van de SBOH. Hierbij geldt er een overgangsregeling voor artsen die al in opleiding zijn.
Voor de meest actuele informatie zie ook: www.artsmg.nl
Verdeling per opleiding
550

524

• Het ministerie van VWS heeft het Beoordelingskader voor
de herregistratie in het BIG-register gepubliceerd. Daarmee is voor veel

512

basisartsen en profielartsen duidelijk geworden waar ze aan moeten

500

voldoen als ze zich op 1 januari 2018 of daarna voor het eerst

450

herregistreren in het BIG-register. Deze nieuwe herregistratie eisen

400

gelden per 1 januari 2020 met visitaties via ICT-groepen en

350

evaluatie van je eigen functioneren (EIF).
290

300

• Het landelijk opleidingsplan voor de geïntegreerde opleiding MG van 4 jaar.

250

Hiervoor is afgelopen jaar onder andere gewerkt aan een implementatieplan www.artsmg.nl. In november 2017 bekrachtigde het KAMG-bestuur

150

het opleidingsplan arts M&G.

100

• Specifiek voor opleiders is in het kader van KOERS (2016) in

50

2017 gewerkt aan het verder vormgeven en vaststellen van het

0
Jeugdarts

15

2017

200

Basisarts

Arts M&G

Landelijke professionaliseringsplan praktijkopleiders (LPP).
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De AJN heeft zich in 2017 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.
Artsencoalitie kindermishandeling
Binnen de artsencoalitie waarvan de AJN deel uitmaakt is veel samengewerkt om zich in te zetten tegen
kindermishandeling en huiselijk geweld. Gezamenlijk zijn gesprekken met VWS en kamerleden gevoerd en voorbereid
met betrekking tot dit thema en is in 2017 gewerkt aan de ontwikkeling van een afwegingskader ter aanvulling op de
KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit is gedaan met een werkgroep van afgevaardigden van
de verenigingen van artsen die dagelijks betrokken zijn bij kinderen en/of ouderen en op die manier te maken krijgen
met verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Met het afwegingskader als aanvulling op de
bestaande meldcode moet voor artsen duidelijker worden wanneer melden bij Veilig Thuis nodig is.
Pleidooi voor vluchtelingen
AJN Jeugdartsen Nederland, de NVK (kinderartsen), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse
Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie en de V&VN (verpleegkundigen), hebben een pleidooi opgesteld ter
bescherming van vluchtelingenkinderen en hun gezinnen, ter attentie van Edith Schippers (april 2017).
Standpunt tabaksontmoediging

2017

Elk kind en elke jongere heeft het recht om op te groeien in een rookvrije omgeving. Daarom hebben JGZ-

AJN
&
professionals,
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, een gezamenlijk Standpunt geformuleerd voor
tabaksontmoediging (juni 2017).
POLITIEK
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AJN-ambassadeurs
Binnen de AJN zijn verschillende ambassadeurs actief die zich allen met passie en bevlogenheid
inzetten voor een specifiek thema. Ze geven de jeugdarts in relatie tot de genoemde thema’s een gezicht.
In 2017 is ook officieel vastgelegd wanneer een jeugdarts in aanmerking komt voor het ambassadeurschap, wat de
voorwaarden zijn en meer.
Een AJN-ambassadeur is een AJN-lid met aantoonbare belangstelling voor en kennis over een maatschappelijk
relevant en/of actueel onderwerp dat nauw verbonden is met het vak van jeugdarts. De ambassadeur maakt zich
namens de AJN sterk voor dit onderwerp en zet zich belangeloos hiervoor in. De titel is persoonlijk van aard.
In 2017 waren acht ambassadeurs actief:
• Henrique Sachse, ambassadeur kinderveiligheid
• Anneke Kesler, ambassadeur geboortezorg
• Els Jonker, ambassadeur jonge mantelzorg
• Willemien Boland, ambassadeur jeugdarts in de media (met name actief voor het vuurwerkmanifest)
• Yvonne Vanneste ambassadeur schoolverzuim
• Sigrid Hendriks, ambassadeur zeldzaam (zeldzame ziekten)
• Celine van Klei, laaggeletterdheid
• Ellen van der Linden, ambassadeur rookvrije jeugd

AJN &
POLITIEK
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Zichtbaar in de media!
In 2017 zijn jeugdartsen individueel en verenigd als AJN, weer verschillende keren in de media verschenen.
Een kleine greep uit de media-uitingen van 2017:
Na de hausse aan pers-aandacht voor vaccineren (najaar 2016), volgde begin 2017 een mooi interview in IZA-magazine
(van zorgverzekeraar IZA), met AJN-voorzitter Mascha Kamphuis. Onder meer ook over vaccineren.
Daarnaast over diverse reacties in de media op onder meer het wel of niet aanbieden van pinda’s aan kinderen vanaf
een halfjaar oud, om allergie te voorkomen (januari) en het wel/niet geven van extra peutermelk om tekorten te
voorkomen januari), en het aanbieden van superfoods voor kinderen (AD).
Jeanne-Marie Hament, jeugdarts in Amsterdam, had donderdag 18 mei een gastoptreden bij Radio 1. ‘Mazelen komt nu
wel erg dichtbij’. Na een uitbraak in Italie.
Ook was zij met meerdere mooie columns, die een inkijkje geven in het vak van de jeugdarts, zichtbaar in Medisch
Contact. Ook onder meer Elwyze Frijns en Ulco Schuurmans publiceerden waardevolle blogs.
Vaccineren blijft een hot item voor ouders en in medialand. De 14e juni (2017), mocht jeugdarts Henrike ter Horst
vertellen over het belang van inenten in Editie NL (RTL 4). Een aantal fragmenten uit haar verhaal werd gebruikt.

2017

De AJN pleit 8 december met de publicatie van een Standpunt en een persbericht daarover ook voor een

vuurwerkverbod voor consumenten: ‘Vuurwerk moet uitsluitend in handen zijn van professionals. Met professionele
vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier’.

19
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AJN & WETENSCHAP
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 Jeugdgezondheid, 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. In de RAC zitten
vertegenwoordigers vanuit AJN (jeugdartsen), V&VN (jeugdverpleegkundigen) en NVDA (doktersassistenten).
Daarnaast zijn Actiz en GGD GHOR Nederland vertegenwoordigd in de RAC. Het NCJ krijgt gevraagd en ongevraagd
advies van de Richtlijn Advies- en Autorisatie Commissie (RAC).
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
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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.
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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
2017 zijn de volgende richtlijnen geaccordeerd: gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen, update hartafwijkingen,
voeding en eetgedrag is aangepast aan de nieuwe schijf van vijf.
In 2017 zijn ook de praktijktesten en commentaarrondes gestart en afgerond voor de volgende richtlijnen: motorische
JGZ- richtlijn

ontwikkeling, taalontwikkeling en update visuele stoornissen.
Op de site van NCJ is terug te vinden wanneer welke richtlijn gepubliceerd wordt en wanneer het implementatietraject
start.

Voeding en
eetgedrag
Samenvatting

Wetenschappelijke commissie
De commissie focuste zich vorig jaar op de thema’s:
1. De mogelijkheden voor jeugdartsen om onderzoek te doen vanuit hun praktijk en hoe die versterkt kunnen worden;
2. Academisering van de jeugdgezondheidszorg, nu en in het kader van de nieuwe opleidingsstructuur;
3. Het op weg helpen van (jonge) onderzoekers, onder meer door de oprichting van de promovendigroep;
4. BDS (basisdataset) Deelname aan de redactieraad voor het onderhoud van de BDS en aan de expertgroep
voor de ontwikkeling van de BDS 4.0
5. Met de Sectie Onderzoek van de KAMG organiseerden we een nascholing voor artsen werkzaam in de public health

2017

(12 oktober 2017), met het thema onderzoek in de praktijk: een inspiratiesessie met alcohol als voorbeeld.
6. Bijdragen aan de voorbereidingen en organisatie van het EUSUHM congres 2019

Daarnaast was de wetenschappelijke commissie betrokken bij artikelen voor magazine JA!
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Flora van Laar prijs
Marie-José Theunissen ontving op 17 november 2017 de Flora van Laar prijs tijdens de algemene ledenvergadering
van de AJN, voor haar proefschrift: ‘Stay in or drop out – The pathways to school dropout from a public health
perspective’.
Marie-José heeft zowel in inhoudelijk als methodologisch opzicht relevant onderzoek verricht. Haar onderzoek
is inhoudelijk van groot belang omdat het bijdraagt aan inzicht in pathways vanaf de geboorte en aan de vroege
preventie van schooluitval. Dit actuele onderwerp is gerelateerd aan participatie van jongeren aan de maatschappij.
Methodologisch is haar onderzoek voor de JGZ zeer relevant omdat zij bij haar analyses gebruik heeft gemaakt van
longitudinale gegevens vanaf de geboorte en daarmee van de mogelijkheden die de Levensloop Epidemiologie biedt.
De jury van de Flora van Laar prijs bestaat uit: voorzitter: Dr. Jeroen de Wilde arts M&G-jeugd, Dr. Marlou de Kroon,
arts M&G-jeugd en Riet Haasnoot, arts M&G profiel jeugd.
Oranjewoud
In de maand november 2017 vond de 21e Oranjewoud-conferentie plaats. Twee dagen ondergedompeld zijn in het
Friese Oranjewoud, en kennis en vaardigheden opdoen voor je vak. De jeugdartsen die het hebben meegemaakt zijn
dol-enthousiast. Hero Baby sponsort al vele jaren lang deze scholing. Tijdens de conferentie is er veel ruimte voor
discussie, netwerken en het brengen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten door inspirerende sprekers.

2017

In 2017 was er een diversiteit aan medische thema’s, zoals het foetaal alcohol syndroom (FAS), ontwikkelings

problematiek, vitamine K gerelateerde aandoeningen en syndromen. Ook was er aandacht voor debattechnieken, het
beoordelen van een wetenschappelijk artikel en er waren twee bijzondere JGZED-talks. Oranjewoud gaat met de tijd
mee!
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EUSUHM
In september 2017 vond het tweejaarlijkse Eusuhm congres plaats in het pittoreske Leuven in gastland België.
Daar kwamen de lidstaten voor de negentiende keer bijeen om kennis te delen over preventie en Publieke Zorg
voor Jeugd. Een interessante mix van landen en professionals, ieder met hun eigen achtergrond en cultuur. Het
overkoepelende thema ‘MIND THE GAP, Building bridges to better health for all young people’ werd in verschillende
presentaties en workshops uitgewerkt. Aan bod kwam de laatste stand van zaken in nieuwe ontwikkelingen in de zorg
voor onze Europese jeugd, in wetenschappelijk onderzoek, beleid en uitvoering. En, niet onbelangrijk, er waren weer
netwerkcontacten tussen professionals uit de diverse landen. Menig onderzoeker of jeugdarts-verpleegkundige heeft
door deze internationale contacten ideeën opgedaan of inspiratie aan anderen gebracht. Nieuw was de aanwezigheid
van de V&VN, de Nederlandse jeugdverpleegkundigen, die dit jaar officieel lid van Eusuhm zijn geworden.
De AJN zal in 2019 het Eusuhm congres in Nederland vorm geven, 11, 12 en 13 september 2019 in Rotterdam.
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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 2017 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 arts-beroepsverenigingen 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.
KAMG
De KAMG is de koepel van artsen Maatschappij & Gezondheid waar de AJN onderdeel van uitmaakt. In januari 2017
nam René Héman afscheid als KAMG voorzitter om zich volledig toe te leggen op zijn functie als voorzitter van de
KNMG. In februari werd Elise Buiting oud- AJN voorzitter, de nieuwe voorzitter van de KAMG. AJN was in 2017 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 het jaarverslag van de KAMG.
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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 2017 heeft de AJN zeer actief contact gehad met de KNMG en andere artsenverenigingen in
de artsencoalitie (zie ook ontwikkelingen).

#jeugdarts profileert zich als verbinder in de
gezondheidszorg
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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
Secretariaat ondersteuning: Ilse de Porto, ilse@ajnjeugdartsen.nl
Ambtelijk secretaris: Erika Veen, secretariaat@ajnjeugdartsen.nl
Landelijk bestuur

Samenstelling bestuur per eind 2017:
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
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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 2017 meerdere onderwerpen aan de orde.
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.
Alle afdelingen waren druk doende met hun Algemene Leden Vergaderingen. In Noord Holland en Limburg speelden ook
nog de aanloop naar een lustrum (2018) mee. Utrecht was zeer tevreden met de opkomst van haar drie scholingen: 40
tot 50 leden. De onderwerpen waren: Variatie in Zeldzaam, In en om het Audiologisch centrum en Hooggevoeligheid
+ Sensorische integratie. Zuid Holland had een voorzitterswissel in 2017 en besteedde In het najaar aandacht aan
Kinderneurologie, ‘het slappe kind’ (zeldzame spierziekten). In Noord Holland was er vorig jaar aandacht voor integrale

2017

samenwerking in de prematuren-zorgen en de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG).
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Brabant brabant@ajnjeugdartsen.nl

Verdeling per provincie (gemiddeld)

114

Marina van Silfhout (voorzitter), Jeanne Ogier (secretaris),
R van den Heuvel (lid), Y. Wijnands (lid)

218

101
156

130

Gelderland gelderland@ajnjeugdartsen.nl
Michèle Haagmans (voorzitter), Safina Schetter-Mouwen
(penningmeester), Marion Poels-de Bruijn (secretaris)

218
33

167
78

Limburg limburg@ajnjeugdartsen.nl
Rianne Reijs (voorzitter), Nouchka Goosen
(penningmeester) en Annemarie van den Eijnde (lid)
Noord Holland noordholland@ajnjeugdartsen.nl
Willemien Boland (voorzitter), Annemarie Krijger, (penningmeester), Dominique Bosman (secretaris),
Berna Heijink, (lid/sponsoring), Jasmin Sportel, (lid)
Overijssel en Flevoland overijsselflevoland@ajnjeugdartsen.nl
Marie-José Sprakel (voorzitter), Eveline van Veen (penningmeester), Ria Fakkert (secretaris), Femke van der Boon (lid),
Anne-Marie Liefers (lid), Linda Visser (lid), Nienke Boland (lid)
Utrecht utrecht@ajnjeugdartsen.nl
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Milou Munk (voorzitter), Marjon Hartman (penningmeester), Mirjam Wouters (secretariaat), Eltjo Boon (lid),
Els Greydanus en Saskia Rijnbende (leden)
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Noord Nederland noordnederland@ajnjeugdartsen.nl
Leslie Villalever (voorzitter), Wieke Broekman (penningmeester), Marius de Konink (secretaris),
Anita Waldram (ledeninformatie)
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)
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 op de website en komen
zijdelings aan bod elders in dit jaarverslag.
RAC: In 2017 zijn de volgende richtlijnen geaccordeerd: gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen, update
hartafwijkingen, voeding en eetgedrag is aangepast aan de nieuwe schijf van vijf. In 2017 zijn ook praktijktesten en

2017

commentaarrondes gestart en afgerond voor: motorische ontwikkeling, taalontwikkeling en update visuele stoornissen.
Op https://www.ncj.nl/richtlijnen/ is terug te vinden wanneer welke richtlijn gepubliceerd wordt en wanneer het
implementatietraject start.
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Zorg voor Zeldzaam is een commissie die zich ook in 2017 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 noodzaak van onderzoek (bijvoorbeeld tijdens Zeldzameziektendag).
De website-commissie maakte zich in 2017 weer sterk om de communicatie over en naar onze website te bevorderen met
actueel en gevarieerd vaknieuws.
De AJNieuws-redactie spande zich in 2017 in voor het aanbod van veelzijdig vaknieuws voor tien nieuwsbrieven. Plus
aanbod voor een agenda met bijeenkomsten binnen en buiten de AJN.
De JA!-redactie zorgde voor drie goed gevulde JA!’s. In 2017 met de thema’s: Kinderen op de Vlucht, Positieve
Gezondheid en Kind en scheiding. In het voorjaar nam Jeanne-Marie Hament de functie van hoofdredacteur over van Els
Jonker.
De Vergader Voorbereidings Commissie (VVC) organiseerde aansluitend weer drie wetenschappelijke dagen met een
breed, actueel aanbod en afwisseling met een plenair programma in combinatie met soms ook workshops. Kennis,
inspiratie en ontmoeting komen op de AJN-dagen samen. Mee-organiseren? Informeer bij de huidige voorzitter (2018),
Sandra Gijzen, naar de openstaande vacature(s).
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Samenstelling Commissies einde 2017
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
Henrique Sachse-Bonhof
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JA-redactie, ja@ajnjeugdartsen.nl
Jeanne-Marie Hament (hoofdredacteur), Louise Dijkmans (coordinatie), Paquita Gonzalez dos Santos, 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 HarstNaaktgeboren, 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
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Liesbeth Meuwissen (voorzitter), Silvia van den Heijkant (secretaris), Angarath van de Berg, Babette Diepenveen,

AJN
& Graham, Jessie Hermans, Elly de Leeuw-van Dijk, Frans Pijpers
Patricia
POLITIEK
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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
LinkedIN: AJN Jeugdartsen Nederland (groep)
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