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VOORWOORD
Beste leden,

In 2019 zag ik onze vereniging weer groeien! In ledental, in ambitie, in zichtbaarheid en bereik. In dit jaarverslag blikken we 

terug op het afgelopen jaar. En dan is er toch weer veel werk verzet door leden; dank daarvoor. De media hebben ons ook 

weer ettelijke malen benaderd. Een aantal voorbeelden hiervan is terug te lezen in dit document. Op vele manieren droeg de 

AJN in 2019 bij aan het maatschappelijk debat over verschillende onderwerpen. We kijken terug op een geslaagd Eusuhm, de 

Oranjewoud-conferentie en AJN-dagen met ontmoetingen en uitwisselingen tussen collega’s. 2019 was ook het jaar waarin 

drie bestuursleden afscheid namen. Mooi is dat deze plekken weer ingenomen zijn door andere betrokken collega’s. 

De coronacrisis heeft in de eerste helft van 2020 veel van onze inzet gevraagd. Dat maakt dat dit jaarverslag later dan 

gewenst voor jullie ligt. Evengoed is het goed om stil te staan bij de vereniging en het werk dat we verzetten voor en door 

jeugdartsen. Ook in crisistijd staan we met elkaar sterk. Blijf gezond!

 

Een hartelijke groet, 

Astrid Nielen, voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland 
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VERENIGING

Bestuur

Het AJN-bestuur bestaat uit gemiddeld acht personen, die vanuit hun professie, enthousiasme en persoonlijke drive 

zich op veelal vrijwillige basis inzetten voor de AJN. De bestuursleden hebben, afhankelijk van hun interesses en 

competenties, de verschillende portefeuilles binnen de AJN-vereniging verdeeld. De portefeuilles zijn divers van aard, 

zo zijn er inhoudelijke, strategische en beleidsmatige onderwerpen. Het bestuur werkt onderling nauw samen en 

onderhoudt contacten met andere organisaties, commissies en ketenpartners. Het bestuur wordt ondersteund door het 

bedrijfsbureau.

 

Samenstelling 

Eind 2019 bestond het AJN-bestuur uit de volgende leden: Astrid Nielen (voorzitter), Marjolein van der Laan-Coenen 

(vice-voorzitter), Anneke Witt (penningmeester), Sheda Boer (secretaris), Inge Tissen, Irene Peters, Caroline Schouten 

en Jacqueline Deurloo. In 2019 zijn afgetreden:  Ria Brouwer, Henrike ter Horst en Petra Jaarsma.  

 

Missie

AJN Jeugdartsen Nederland is de wetenschappelijke vereniging van en voor jeugdartsen. Samen 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. De AJN 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.
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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.

Bestuurlijke overleggen

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

bedrijfsbureau. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Zij kunnen besluiten nemen over meer organisatorische zaken en kunnen ook zaken voorbereiden voor besluitvorming 

in het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur heeft minimaal acht keer per jaar overleg en het dagelijks bestuur komt 

naar behoeve bijeen. 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. Ook voorgenomen besluiten worden in de Raad getoetst en vragen worden 

over en weer beantwoord. De ABC-raad vergadert twee keer per jaar in Utrecht. Ook de ABC-raad maakt goed gebruik 

van een eigen besloten Facebook-groep om snel informatie met elkaar te delen. In 2019 Heeft Lucy Smit het technisch-

voorzitterschap van de ABC-raad vergaderingen overgenomen van Ellen Peerbolte. 

 

VERENIGING
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Algemene ledenvergaderingen tijdens Wetenschappelijke dagen

In 2019 zijn er twee algemene ledenvergaderingen (ALV’s) gehouden tijdens de landelijke wetenschappelijke AJN-dagen 

in maart en november. Tijdens ALV’s worden onder meer het beleid en de koers van de AJN gedeeld met de leden. 

Ook wordt tijdens de ALV het financiële reilen en zeilen verantwoord. De beide AJN-dagen in 2019 zijn goed bezocht, 

gemiddeld door 300 leden.

Beleidsweekend

Om het bestuur optimaal te laten samenwerken en met elkaar de speerpunten voor het komende jaar te bepalen, vindt 

er jaarlijks in het najaar een beleidsweekend plaats. In 2019 lag de focus op reflectie van het bestuur over de afgelopen 

periode, maar vooral ook op afstemming van de zo noodzakelijke samenwerking binnen dit vrij nieuwe bestuur. Tijdens 

het beleidsweekend was er ook veel aandacht voor het bepalen van belangrijke thema’s voor 2020.

 

Bedrijfsbureau

In 2019 nam het bedrijfsbureau afscheid van secretaresse Ilse de Porto; haar opvolgster is Marieke Pouwels. Op het 

bedrijfsbureau werken nu zes mensen, parttime. Het ledenaantal in 2019 bleef stabiel ten opzichte van 2018. Aan 

het eind van 2019 telde de AJN 1.342 leden waar we in 2018 eindigden op 1.320. We hebben in 2019 bij elkaar 114 

daadwerkelijke opzeggingen ontvangen en 112 nieuwe aanmeldingen. De AJN startte in 2020 met 1.231 leden. 

KAMG, VAV, FMG, NVIB, VVAK & SSGO maakten in 2019 ook gebruik van de dienstverlening van ons bedrijfsbureau.

Financiële paragraaf

De jaarrekening over 2019 is samengesteld onder verantwoordelijkheid van Anneke Witt. Zij heeft als penningmeester 

uitvoering gegeven aan het door het bestuur gekozen beleid. Zij heeft hiertoe samengewerkt met Yvonne de Vette, 

hoofd bedrijfsbureau van de AJN.  

VERENIGING

Corien Scheenstra:
‘Kom die spreekkamer uit!’
 
Op elk mbo een jeugdarts

Albertine van de Berkhof:
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Het jaar 2019 was een bestendig jaar. Het jaar is afgesloten met een positief saldo van € 14.186,-. De baten waren 

iets hoger dan begroot, ondanks dat er minder uren werden besteed aan dienstverlening aan derden. Het resultaat is 

positief door toename van het aantal leden en extra opbrengsten uit accreditatie. Over de gehele linie waren de kosten 

nagenoeg zoals begroot. De kosten voor de wetenschappelijke vergaderingen vielen lager uit. Het Eusuhm Congres is 

afgesloten met een positief resultaat, wat ook heeft bijgedragen aan het posltieve resultaat. 

In 2019 vond het Eusuhm voor de derde maal plaats in Nederland. Het Europese congres voor de jeugdgezondheid is 

goed bezocht en was van grote kwaliteit. Het heeft net als in 2009 door de grote deelname en goede sponsoring een 

positief resultaat opgeleverd. Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.  

De bestemmingsreserves zijn in 2019 nagenoeg niet aangesproken. Wel is uit het automatiseringsfonds geput en is de 

reservering voor de Flora van Laar-prijs volledig benut. Het bestuur wil het gebruik van de bestemmingsreserves actief 

stimuleren. Daartoe is opnieuw een uitleg toegevoegd aan deze jaarrekening. 

Ter voorkoming van verdere uitbreiding van de algemene reserves is er in 2016 een verlaging van de contributie 

geweest van € 15,-. Deze verlaging hield drie jaar stand. Afgelopen jaar is de reserve niet meer gegroeid en in 2019 is 

de reserve aangesproken. Het bestuur merkt op dat een stapsgewijze contributieverhoging nodig is om de begroting de 

komende jaren sluitend te krijgen. Om deze reden is opnieuw een een contributieverhoging van € 5,- per lid voor 2020 

op de ALV in november 2019 voorgesteld. Deze verhoging is zonder bezwaar aangenomen.

Zowel het Eusuhm, de AJN-dagen, de NVK/AJN-dag en de Oranjewoud-conferentie waren van hoge kwaliteit. De 

resultaten van de vereniging zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van een groot aantal enthousiaste en professionele 

vrijwilligers. Met vertrouwen continueert de vereniging haar beleid.

VERENIGING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019  (na verwerking jaarsaldo / in € )

 31-12-19  31-12-18 
ACTIVA    
    
Vlottende activa
Debiteuren  1.146  10.586
Omzetbelasting  323  6.162
Lening KAMG  13.000  13.000
Overige vorderingen & overl. Activa  11.330  2.949 

Liquide middelen     481.669  503.816  
        
TOTAAL    547.468  536.513
    

PASSIVA    

Eigen vermogen    
Algemene reserve    426.794  412.608   
    
Bestemmingsreserve   
Ondersteuningsfonds wetenschappelijke ontwikkelingen 16.338  17.367
Scholingscarrousel 2.284  2.284
Onderwijskundige ondersteuning 18.201  18.201
Activiteiten afdelingen AJN 11.017  11.017
Wetenschappelijke activiteiten 20.356  20.356
Automatiseringsfonds 1.853  5.431
Lustum AJN 4.000  2.000
Lustum Oranjewoud 5.000  5.000
AJN/Flora van Laar prijs 0  363  
      79.049  82.019  
    
Kortlopende schulden    
Overige schulden en overl. passiva  41.626  41.886  

    
TOTAAL    547.468  536.513

VERENIGING
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018  ( in € )

  2019 begroting 2019 realisatie  
BATEN        
Contibuties  410.000   421.468 
Fedratie bijdrage KNMG  146.000   142.460 
Accreditatie  27.000   31.200 
Dienstverlening derden (KAMG, NVAG, VAGZ)  75.000   66.383 
rente  -   - 
Overige baten  5.000   13.847     

TOTAAL BATEN       673.000   675.359     

LASTEN    
Afdracht aan de afdelingen  17.000   16.121 
Afdracht federatiebijdrage KNMG  147.000   140.888 
afdracht aan de KAMG  110.000   107.055 
Huisvestingskosten  24.500   24.878 
Personeelskosten  245.000   254.186 
Bureaukosten  19.000   13.641 
Ledenbulletin  12.000   13.484 
Wetenschappelijke vergaderingen  15.000   5.150 
Reis-, verbijf- en vergaderkosten  32.000   30.884 
Bijdragen aan derden  400   400 
PR, Website  5.500   4.464 
Ontwikkeling app  4.500   4.650 
Diensten derden  10.000   6.707 
Ledenwerfcampagne  15.000   19.067 
Bijdrage aios-leden LOSGIO  -   1.615 
Onvoorzien  5.000   1.395 
Reservering automatierinsfonds   1.000 
Reservering lustum AJN  2.000   2.000 
Reservering Wetenschappelijke activiteiten  3.900-    
    
TOTAAL LASTEN        673.000   661.173    

SALDO VAN BATEN EN LASTEN   0 14.186

VERENIGING
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ONTWIKKELINGEN VAN LEDEN IN 2019
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ONTWIKKELINGEN VAN LEDEN IN 2019

Opkomst AJN dagen

 mrt-19  nov-19  ABC dag
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 Factuur voorkeur leden

post e-mail
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Betalingsvoorkeur leden

factuur incasso
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Aantal aanvragen ABSG

2015                                       269

2016                                              315

2017                                            303

2018                                              312

2019               356

VERENIGING
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JAAR IN VOGELVLUCHT

Onderstaand een overzicht van een aantal belangrijke activiteiten en thema’s waar de AJN en haar leden in 2019 aan 

hebben bijgedragen. 

Nieuw: de AJN-app 

De AJN beschikt sinds 21 juni 2019 over een eigen app. Hier vind je het laatste nieuws, leden en de agenda met AJN-

activiteiten. De app biedt je de mogelijkheid om je rechtstreeks voor deze activiteiten aan te melden! De app geeft ook 

toegang tot een besloten forum voor AJN-leden: lees verder.

Jeugdarts in de media! 

De media weten de AJN regelmatig te vinden met uiteenlopende vragen. Variërende van mentale gezondheid tot 

verslavende games en meer. Een kleine greep: 

• Medio januari 2019 belde een redacteur met de vraag in hoeverre jeugdartsen in de spreekkamer iets merken van de 

 verslavende game Fortnite. AJN-lid Jeanne-Marie Hament werkte toen mee aan een item voor RTL Nieuws, klik hier. 

• Geja Jol-Rikkers leverde een bijdrage aan een NOS-item, over de daling van medicatie bij ADHD: klik hier.

• Meer aandacht voor mentale gezondheid! Ruim 1 op de 4 kinderen en jongeren (0 t/m 25 jaar) in Nederland, heeft te 

 maken met een chronische aandoening. Lees hier de reactie van Wico Mulder in dagblad Trouw (10 april 2019), op het 

 in 2019 verschenen onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut over dit onderwerp. Meer info over het onderzoek op 

 de AJN-site.

• Jeugdarts Dwight van CJG Rijnmond was met jeugdverpleegkundige Lianne 21 september 2019 te zien in ‘Van Passie 

 Naar Droombaan’. Klik hier.

• AJN-bestuurslid Caroline Schouten was donderdag 12 december te gast bij NPO Radio 1. Het gesprek ging over het 

 nut van vaccineren: luister hier naar de uitzending. 

• Bestuurslid Anneke Witt liet zich vrijdag 6 december interviewen door De Stentor over de sluiting van 

 consultatiebureaus in de Noordoostpolder: klik hier.

<< terug naar inhoudsopgave

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuw-de-ajn-app/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4579371/zorgen-bij-ouders-om-verslavende-game-fortnite-doodmoe-van-die
https://nos.nl/op3/artikel/2268765-forse-daling-in-gebruik-van-adhd-medicijn-ritalin.html
https://www.trouw.nl/nieuws/aandacht-voor-de-mentale-gezondheid-van-jongeren-voorkomt-chronische-ziekte~b43de1df/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/ruim-een-kwart-van-de-jongeren-heeft-een-chronische-aandoening/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/ruim-een-kwart-van-de-jongeren-heeft-een-chronische-aandoening/
https://cjgrijnmond.nl/van-passie-naar-droombaan/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/caroline-schouten-over-nut-van-vaccineren-op-npo-radio-1/?fbclid=IwAR2-an8D3Ey1bmNWvLD74dT5m9_ZDTl4u9W0BdzBP3axfKnlVptGPnCy5gA
https://www.destentor.nl/privacy-gate/accept?redirectUri=%2fnoordoostpolder%2fsluiting-consultatiebureaus-in-polder-kijk-naar-creatieve-oplossingen%7ea224d385%2f%3freferrer%3dhttps%3a%2f%2fwww.google.com%2f&pwv=4&pws=functional%7Canalytics%7Ccontent_recommendation%7Ctargeted_advertising%7Csocial_media&days=390&referrer=
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Aan tafel bij Vaccinatie-alliantie

Eind 2018 kondigde staatssecretaris Paul Blokhuis een Vaccinatie-alliantie aan om de zorgwekkend dalende 

vaccinatiegraad in Nederland een halt toe te roepen. Op 26 maart en 15 oktober 2019 vonden er bijeenkomsten plaats 

waarbij de AJN ook vertegenwoordigd was en haar stem kon laten horen. 

AJN Jeugdartsen Nederland, ActiZ Jeugd, GGD GHOR, LHV en NHG stelden een gezamenlijk Statement op: 

‘Vaccinatiebeleid: juiste zorg op de juiste plek’ in aanloop naar de ontmoeting met staatssecretaris Blokhuis over de 

Vaccinatie-alliantie, 26 maart. Klik hier.

Alliantie Kinderarmoede: de AJN sluit zich aan

De AJN  sloot zich in 2019 ook aan bij de Alliantie Kinderarmoede. Een op de negen kinderen in Nederland leeft onder 

de armoedegrens. Daarmee lopen ze hogere gezondheidsrisico’s en worden ze belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. 

Voor de beloftes van de Alliantie zie de Alliantie-website.

Zorg voor de jeugd

Minister, verbind jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg luidde in 2019 de oproep richting minister. De AJN formuleerde in 

september een zestal aandachtspunten als reactie op een eerder gepubliceerd onderzoek naar knelpunten en kansen 

in de hulp aan jeugd. Meer informatie en de reactie - verstuurd september 2019 - op ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet: Een 

onderzoek naar knelpunten en kansen’ lees je hier.

JAAR IN VOGELVLUCHT

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/in-aanloop-naar-vaccinatie-alliantie-vaccinatiebeleid-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/
https://www.alliantiekinderarmoede.nl/agenda
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/benut-kansen-jeugd-ggz-optimaal-en-verbind-jeugdhulp-en-gezondheidszorg/
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Op de bres voor kinderen asielzoekers 

Met bijgaande brief heeft de AJN eind juni 2019 bij het COA en onder meer diverse ministeries, aandacht gevraagd voor 

haar zorgen over de borging van de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg voor asielzoekerskinderen. Lees hier de 

brief.

Meer highlights: acties 2019

Onder de naam #Artsenslaanalarm voerden bevlogen (jeugd)artsen begin september ook een succesvolle anti-rook 

lobby richting de politiek. 

De AJN pleitte in december 2019 mede voor de kwaliteitsstandaard Taalbarrières in de Zorg en het Sociaal Domein. 

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg, maar door een taalbarrière is dit voor vele vluchtelingen, studenten, 

arbeids- en kennismigranten niet vanzelfsprekend. Lees verder. 

De AJN leverde in 2019 ook een bijdrage aan de Klantroutes/routekaart Kansrijke Start, een handige tool voor de 

gespreksvoering tussen gemeenten en zorgprofessionals. Alle informatie.

De minister van VWS heeft het voornemen om per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor 

gemeenten op te nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten 

bieden. Dit voornemen komt  ook voort uit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Er heeft een consultatie door 

VWS plaatsgevonden en is er een reactie gegeven.

JAAR IN VOGELVLUCHT

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/pleidooi-voor-borging-kwaliteit-van-zorg-voor-kinderen-asielzoekers/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/pleidooi-voor-borging-kwaliteit-van-zorg-voor-kinderen-asielzoekers/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/ajn-pleit-mede-voor-kwaliteitsstandaard-taalbarrieres-in-de-zorg-en-het-sociaal-domein/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/klantroutes-kansrijke-start/
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Mede-organisator Eusuhm 2020 in Rotterdam

Ruim 450 Europese professionals in de jeugdgezondheidszorg inspireerden elkaar het afgelopen Eusuhm Congres dat 11, 12 

en 13 september 2019 plaatsvond in de Rotterdamse Doelen. Voormalig AJN-voorzitter Mascha Kamphuis was deze editie 

congresvoorzitter. 

De volgende keynotes waren aanwezig: prinses Laurentien van Missing Chapter, Prof. Mitch Blair verbonden aan MOCHA en 

Jurriaan van Rijswijk van Games for Health Europe. Er waren vele sessies te volgen voor de aanwezige binnen- en buitenlandse 

deelnemers. 

Tijdens de laatste Eusuhm-dag, 13 september, mocht jeugdarts Els Jonker zich de winnares noemen van de posterpresentatie, 

ze ontving the first price for the most excellent poster on the 20th Eusuhm Congress in Rotterdam. Met ‘The impact of young 

caring is lifelong’ onderstreepte de AJN-ambassadeur jonge mantelzorg wederom dat haar onderwerp blijvend aandacht 

verdient. Voor een PDF van de poster klik hier.

Nieuw was deze editie de training die de diverse moderatoren volgden om de sessies zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

Tijdens de conferentie werd eveneens de declaration voor Early Life Stress (ELS) gepresenteerd. Deze declaration werd 

ondertekend door de diverse aanwezigen. Lees verder. 

Het volgende Eusuhm-congres vindt plaats in Split, Croatia (2021).

Oranjewoud 2019: Grenswerk

De Oranjewoud-conferentie vond wederom aan het einde van het jaar plaats met als thema ‘Grenswerk’, een inspirerende dag 

voor de verschillende betrokkenen met een intensief en informatief programma. 

JAAR IN VOGELVLUCHT

https://www.missingchapter.org
https://www.childhealthservicemodels.eu
https://www.gamesforhealtheurope.org/?lang=nl
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2019/09/poster-Els.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/aandacht-voor-declaration-early-life-stress-in-het-ad/
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Flora van Laar-prijs 2019

Tijdens de AJN-dag van 15 november mocht Frans Feron de Flora van Laar-prijs in ontvangst nemen. Feron werd door maar 

liefst 22 mensen genomineerd! Klik hier. 

Een eervolle vermelding was er tijdens de AJN-dag voor Angarath van der Zee en Silvia van den Heijkant.

Babette Diepeveen promoveert

Collega-jeugdarts Babette Diepeveen promoveerde 24 januari 2019 op TOS (Leiden) Een taalontwikkelingsstoornis komt voor 

bij circa 7% van de kinderen. De diagnose wordt vaak pas laat gesteld. De vroegopsporing is te verbeteren. Lees verder.

JAAR IN VOGELVLUCHT

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/prof-dr-frans-feron-winnaar-flora-van-laar-prijs/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/babette-diepeveen-promoveert-op-tos/
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Start Landelijk Werkgeverschap

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor de opleiding arts M+G, profiel Jeugdgezondheidszorg; 1 januari was de officiële 

start van het Landelijk Werkgeverschap (LWS). Dat betekent dat aios van de door VWS gesubsidieerde profielen, dus 

ook de aios JGZ, niet meer in dienst zijn bij hun opleidingsinstelling, maar dat zij bij de start van hun opleiding in dienst 

komen bij de SBOH. Klik hier voor de informatie. 

Om in opleiding te komen solliciteren kandidaat-aios bij de Stichting Sogoen. Informatie hierover is te vinden op de 

website www.artsmg.nl en www.artsmg.nl/solliciteren-2/ In 2019 zijn op deze manier 39 aios begonnen aan hun opleiding 

tot jeugdarts KNMG.

Praktijkperiode en stages

Verder is in 2019 in het curriculum van de profielopleiding JGZ al een begin gemaakt met veranderingen die 

samenhangen met het Landelijk Opleidingsplan, zoals vastgesteld door de KAMG. De aios zullen naast de praktijkperiode 

van negen en zes maanden in hun JGZ-opleidingsinstelling, ook hun stages elders lopen. De aios volgen drie maanden 

aanpalende stage in de kindergeneeskunde, kinderpsychiatrie of kinderrevalidatie. Daarnaast lopen ze drie maanden 

stage bij een ander M+G deskundigheidsgebied.

Om de aios inzicht te geven in de stagemogelijkheden is door de beide instituten NSPOH en TNO gezamenlijk een 

website opgezet: klik hier. 

De aios hebben verder in het laatste jaar van hun opleiding de mogelijkheid tot een keuzestage van drie maanden, waarin 

zij in de gelegenheid worden gesteld om zich te verdiepen en te verbreden in het JGZ-vakgebied.

https://www.sboh.nl/opleiding-arts-maatschappij-en-gezondheid
https://www.artsmg.nl
https://www.artsmg.nl/solliciteren-2/
https://www.stageetalage.nl
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Daarnaast is met name door de KAMG en achter de schermen veel aandacht besteed aan het verder uitwerken en het 

vergroten van het draagvlak voor het landelijk opleidingsplan (LOP). Hiervoor heeft eveneens de nodige afstemming 

plaatsgevonden met het AJN-bestuur. Belangrijke ontwikkeling in dit geheel is de ondersteuning van de GGD’en die 

hun steun hebben uitgesproken voor het LOP.  

“De arts M+G moet breed opgeleid worden om breed 
inzetbaar te zijn. Deze artsen werken op het snijvlak 
van geneeskunde en maatschappij voor het bewaken, 
bevorderen en beschermen van de volksgezondheid.”

OPLEIDING
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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 2019 heeft 

het bestuur weer samengewerkt met diverse JGZ-organisaties, waaronder: ActiZ, GGD GHOR Nederland, NCJ, NVDA, 

V&VN en landelijke koepelorganisaties als KAMG, KNMG en VNG. En natuurlijk was er het nodige contact met andere 

arts-beroepsverenigingen zoals de LHV, NHG en NVK. 

Naast de samenwerking met de beroepsgroepen, brancheorganisaties en ook de politiek, heeft de AJN verbintenissen 

met een aantal sponsors zoals FrieslandCampina, Hero Baby, Mead Johnson en Nutricia. Partijen die zichtbaar 

aanwezig waren tijdens de AJN-dagen en ook terugkeren met advertenties en advertorials in ledenmagazine JA! 

Eveneens heeft er overleg en uitwisseling plaatsgevonden tussen de AJN en voorgenoemde organisaties. Er was in 

2019 informatie-overdracht, uitwisseling van kennis, sponsoring en scholing zoals tijdens de jaarlijkse Oranjewoud-

conferentie. 

Beroepsgroepen-overleg

Drie keer per jaar is er ook een beroepsgroepen-overleg waarbij er onderlinge afstemming is tussen verschillende 

beroepsgroepen binnen de JGZ. Met enkele stakeholders zijn hierbij aanwezig : V&VN jeugd, doktersassistenten, NCJ, 

VWS directie jeugd, IGJ, Nji en AJN. 



24 2019JAARVERSLAG

<< terug naar inhoudsopgave

Daarnaast zijn er vele andere overleggen waar de diverse samenwerkingspartners elkaar tegenkomen en afstemmen. Zoals 

de overleggen van de artsencoalitie die plaatsvinden bij de KNMG, de ontmoetingen met NCJ en V&VN jeugd, en de diverse 

afstemmingen met zowel branches als professionals binnen de JGZ en met KAMG, over de toekomst van de JGZ. Eveneens 

zijn er de diverse afstemmingen en overleggen met de NVK, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeeskunde. Henrike 

ter Horst en Tinneke Beirens maken deel uit van de commissie pleitbezorging van de NVK. 

KAMG 

De KAMG is de koepel van artsen Maatschappij + Gezondheid (M+G), waar de AJN onderdeel van uitmaakt. De AJN was in 

2019 in het bestuur van de KAMG vertegenwoordigd door Petra Jaarsma. Na haar vertrek heeft Irene Peters deze functie 

overgenomen. De KAMG heeft in de eerste helft van 2019 officieel een nieuwe directeur gekregen: Carla Derijck. Zij heeft 

deze functie in eerste instantie ad interim vervuld. 

KNMG 

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is een federatieve vereniging met 

acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). De vereniging heeft een achterban van 

67.500 artsen en studenten. 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. 

SAMENWERKING   
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Bedrijfsbureau

Samenstelling medio 2020:

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

Beleidsmedewerker: Tinneke Beirens, beleid@ajnjeugdartsen.nl

Communicatiemedewerker: Louise Dijkmans, communicatie@ajnjeugdartsen.nl

Secretariaat & ledenbeheer AJN: Karen van Stijn, leden@ajnjeugdartsen.nl

Secretariaat AJN: Gea Wieles, secretariaat@ajnjeugdartsen.nl

Secretariaat KAMG: Marieke Pouwels, bureau@kamg.nl

Landelijk bestuur

Samenstelling bestuur per eind 2019:

Astrid Nielen: voorzitter, contacten met overheid, ketenpartners, onderzoek- en beleidsinstituten, voorzitter@ajnjeugdartsen.nl 

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

Anneke Witt: penningmeester, financiën & sponsoring, penningmeester@ajnjeugdartsen.nl 

Inge Tissen, onderwijs & opleiding, inge@ajnjeugdartsen.nl (afscheid genomen in maart 2020)

Irene Peters: KAMG, richtlijnen, onderwijs, irene@ajnjeugdartsen.nl 

Caroline Schouten: Vaccinatie & media, caroline@ajnjeugdartsen.nl 

Sheda Broer: secretaris, secretaris@ajnjeugdartsen.nl
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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. 

Samenstelling medio 2020

Brabant brabant@ajnjeugdartsen.nl 

Rachel Janssen (voorzitter), Jeanne Ogier (secretaris), Carolina Bottenberg (penningmeester)    

 

Gelderland gelderland@ajnjeugdartsen.nl 

Michèle Haagmans (voorzitter), Safina Schetters-Mouwen (penningmeester), Marion Poels-de Bruijn (secretaris)  

 

Limburg limburg@ajnjeugdartsen.nl 

Rianne Reijs (voorzitter), Maarten Remmers (secretaris), Ria van Berlo (penningmeester), Yvette Heitzer (lid), 

Saskia Wintraeken (lid), Vassia Ivanova (lid) 

Noord Holland noordholland@ajnjeugdartsen.nl 

Jasmin Sportel (voorzitter), Dominique Bosman (secretaris), Irene Hoogendam (penningmeester), Berna Heijink (lid), 

Eveline Kok (lid)  

  

SAMENSTELLING BESTUREN & COMMISSIES
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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), Nienke Boland (lid) 

Utrecht utrecht@ajnjeugdartsen.nl 

Milou Munk (voorzitter), Els Greydanus (penningmeester), Mirjam Wouters (secretariaat), Rinske van Ommen (lid),

Wenda Berends (lid)

 

Noord Nederland noordnederland@ajnjeugdartsen.nl 

Leslie Villalever (voorzitter), Marius de Konink (penningmeester), Brechtje Hoogeboom (secretaris), Betsie Kool (lid)     

Zeeland zeeland@ajnjeugdartsen.nl 

Lisan Vermunt (voorzitter), Roderick Ter Morshuizen (penningmeester), Noor Adriaanse-van Dijk (secretaris), 

vacature voor leden     

 

Zuid-Holland zuidholland@ajnjeugdartsen.nl 

Petra de Jong (voorzitter), Linda Breedeveld (secretaris), Marjolein van Marle (penningmeester), Evelyn van der Ven (lid), 

Debby Margarita (lid), Janneke Muyselaar-Jellema (lid)   

 

SAMENSTELLING BESTUREN & COMMISSIES
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Commissies

De AJN heeft verschillende commissies die bestaan uit actieve leden die zich inzetten voor een specifiek onderwerp. 

Samenstelling Commissies medio 2020: 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!

RAC 

Op https://www.ncj.nl/richtlijnen/ is terug te vinden wanneer welke richtlijn gepubliceerd wordt en wanneer het 

implementatietraject start.

ABC-raad, secretaris@ajnjeugdartsen.nl 

Lucy Smit (voorzitter), Gea Wieles (secretaris) 

Commissie Zorg voor Zeldzaam, zorgvoorzeldzaam@ajnjeugdartsen.nl  

Roulerend voorzitter zijn: Anneke Kesler en Anneke Ligtenstein, Sigrid Hendriks (ambassadeur). 

Leden: Saapke Engel-Quaak, Berna Heijink, Marina van Silfhout, Regine van Riemsdijk, Eveline Luijnenburg, 

Madelon Meijer, Heleen Eijlders en Irene Peters (bestuur). 

De AJNieuws-redactie, website@ajnjeugdartsen.nl 

Deze commissie spande zich in 2019 in voor het aanbod van veelzijdig vaknieuws voor de AJN-nieuwsbrieven (10). 

Carla van Schie, Margrietha Memelink, Nellie Ossebaar, Nen Heerdink / Louise Dijkmans vanuit bedrijfsbureau waren 

betrokken. Nellie Ossebaar, Carla van Schie en Louise Dijkmans plaatsen ook berichten op de website. 

SAMENSTELLING BESTUREN & COMMISSIES

http://www.ajnjeugdartsen.nl/ajn/commissies
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JA-redactie, ja@ajnjeugdartsen.nl  

Jeanne-Marie Hament (hoofdredacteur), Louise Dijkmans (coördinatie), Klaartje Bax (eindredactie, extern), 

Roselin van der Torren

De AJN-dag, commissie@ajnjeugdartsen.nl

Henrike ter Horst, Lineke Dogger, Sigrid Hendriks 

ABC-raad, http://ajnjeugdartsen.nl/ajn/abcraad/ 

Lucy Smit (technisch voorzitter), Ellen Peerbolte (technisch voorzitter afgetreden eind 2019), Gea Wieles (secretaris) 

Accreditatie Commissie, accreditaties@ajnjeugdartsen.nl  

Wil Willems en Gea Vrieze 

Eusuhm, eusuhm@ajnjeugdartsen.nl  

Henrique Sachse-Bonhof 

Opleiding en Onderwijs (O&O), oeno@ajnjeugdartsen.nl  

Anitha Winters (voorzitter), Judith Schwarte (secretaris), Selma van der Harst, Irene Peters, Yvonne Turfboer, 

Ireen Feenstra, Vasanthi Iyer (adviseur vanuit TNO), Ellen van Hoorn (adviseur vanuit NSPOH) 

Oranjewoud, oranjewoud@ajnjeugdartsen.nl  

Inge Tissen, Jet van der Jagt, Annemiek van Woudenberg 

SAMENSTELLING BESTUREN & COMMISSIES
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Wetenschappelijke commissie, wetcie@ajnjeugdartsen.nl  

Silvia van den Heijkant (voorzitter), Angarath van de Berg, Babette Diepeveen, Jessie Hermans, Yvonne Vanneste, 

Sanne de Laat, Marie-Jose Theunissen 

Werkgroep Vluchtelingen, vluchtelingen@ajnjeugdartsen.nl 

Petra de Jong ( voorzitter), Hannie de Vries, Marianne Begemann, Bernice Samson, Rianne Paalman, Lillian van der Ven, 

Netty Bos-Veneman

Sectie Jeugd GGZ 

Contactpersonen met landelijk bestuur: Miriam van den Boom (vice-voorzitter), Dorine Braakman (secretaris), 

Marijke van Keulen (penningmeester), Susan van Vliet (lid)

AJN-ambassadeurs

De AJN kent een aantal enthousiaste ambassadeurs, die extra thuis zijn in een specifiek onderwerp. Ambassadeurs zijn 

te benaderen voor meer informatie; bijvoorbeeld lezingen. 

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. Bekijk hier het overzicht van 

AJN-ambassadeurs.

SAMENSTELLING BESTUREN & COMMISSIES

https://ajnjeugdartsen.nl/ajn/ambassadeurs/
https://ajnjeugdartsen.nl/ajn/ambassadeurs/
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COLOFON
Redactie

Tinneke Beirens, Louise Dijkmans, Yvonne de Vette en Gea Wieles 

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

https://www.facebook.com/JeugdartsenNederland/
https://twitter.com/search?q=%40jeugdartsen&src=typd
https://www.linkedin.com/company/12980068/admin/https://www.linkedin.com/company/12980068/admin/``ANDERE LINK VAN LINKEDIN

