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VOORWOORD
Beste leden,

Het is al vaak gezegd: wat een ongekend jaar was 2020! De impact van COVID-19 op de maatschappij, op ons werk en ons 

persoonlijk leven was enorm. Er werd een groot beroep gedaan op onze wendbaarheid en flexibiliteit om zo goed mogelijk in 

te spelen op de nieuwe werkelijkheid. Ondanks de maatregelen bleven jeugdartsen - immers een vitale functie - in contact 

met kinderen, jongeren en ouders. Veel meer digitaal, als aanvulling op fysieke contacten. De AJN schakelde ook in de 

communicatie met de leden: voor het eerst een online ALV en AJN-dag.

In dit jaarverslag kijken we terug naar ontwikkelingen en activiteiten van het afgelopen jaar. Ik benoem er hier vast een paar. 

Vanzelfsprekend mogen alle inspanningen voor advisering in de coronacrisis hierbij niet ontbreken. Zoals de samenwerking 

met JGZ-partners in het landelijke corona adviesteam, en de samenwerking ‘Krachten bundelen’ binnen de KAMG. 

We organiseerden de regiotours ‘Jeugdarts van de toekomst’ om discussie hierover te voeren en vragen op te halen. 

Het Rijksvaccinatieprogramma heeft ook dit jaar veel van onze aandacht gevraagd. We namen deel aan vele landelijke 

werkgroepen, aan de Vaccinatiealliantie en publiceerden met de V&VN vakgroep jeugd een visiedocument ‘Met de JGZ naar 

een robuust RVP voor 4-18 jarigen. In 2020 namen Inge Tissen en Sheda Broer afscheid van het bestuur en trad Raquel 

Abrahams tot het bestuur toe.

Dank voor alle inzet voor en door jeugdartsen binnen de AJN het 

afgelopen jaar! Op naar de uitdagingen van nu en de toekomst.

 

Hartelijke groet, 

Astrid Nielen, voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland 
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SAMENSTELLING BESTUUR PER EIND 2020VERENIGING
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van der Laan-Coenen

Irene Peeters Jacqueline Deurloo Anneke Witt
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2020 afscheid van 
het bestuur

Inge Tissen nam in 
2020 afscheid van 
het bestuur

Caroline Schouten
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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 2020 bestond het AJN-bestuur uit de volgende leden: Astrid Nielen (voorzitter), Marjolein van der Laan-Coenen 

(vice-voorzitter), Anneke Witt (penningmeester), Sheda Broer (secretaris), Irene Peters, Caroline Schouten, Raquel 

Abrahams en Jacqueline Deurloo. In 2020 zijn afgetreden: Sheda Broer en Inge Tissen.  

 

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.

VERENIGING
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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 normaliter plaats op het kantoor in Utrecht, in 2020 was het overleg 

voornamelijk online. 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. Lucy Smit is technisch-voorzitter van 

de ABC-raad vergaderingen. 

VERENIGING
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Ledenvergaderingen

In 2020 is er een online algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden tijdens de landelijke wetenschappelijk AJN-

dag in november. Thema: early life stress (ELS). 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. 

Ledenaantal 2020

Aan het eind van 2020 telde de AJN 1383 leden waar we in 2019 eindigden met 1342 leden. We hebben in 2020 bij 

elkaar 84 daadwerkelijke opzeggingen ontvangen en 149 nieuwe aanmeldingen. De AJN startte in 2021 met 1299 leden.

De KAMG, VAV, FMG, NVIB, VVAK & SSGO maakten in 2020 ook gebruik van de dienstverlening van ons bedrijfsbureau.

 

Bedrijfsbureau

Op 1 februari 2021 nam het bedrijfsbureau afscheid van Marieke Pouwels. Zij verhuisde naar de KAMG. Op het 

bedrijfsbureau werken nu vijf mensen, parttime. Het ledenaantal in 2020 bleef stabiel ten opzichte van 2019. Per saldo 

was er een stijging van 40 leden!

VERENIGING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020  (na verwerking jaarsaldo / in € )

 31-12-20  31-12-19 
ACTIVA    
    
Vlottende activa
Debiteuren  14.412  41.146
Omzetbelasting  3.605  323
Lening KAMG  0  13.000
Overige vorderingen & overl. Activa  11.145  11.330 

Liquide middelen     481.669  503.816  
        
TOTAAL     559.607  547.468 
   

PASSIVA    

Eigen vermogen    
Algemene reserve    442.873  426.794   
    
Bestemmingsreserve   
Ondersteuningsfonds wetenschappelijke ontwikkelingen 16.338  16.338
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 1.310  1.853
Lustum AJN 6.000  4.000
Lustum Oranjewoud 5.000  € 5.000  
      80.506  79.049  
    
Kortlopende schulden    
Overige schulden en overl. passiva  36.229  41.626  

    
TOTAAL    559.607  547.468

VERENIGING
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020  ( in € )

  2020 begroting 2020 realisatie  
BATEN        
Contibuties  425.000   436.756 
Fedratie bijdrage KNMG  150.000   149.386 
Accreditatie  27.000   39.160 
Dienstverlening derden (KAMG, NVAG, VAGZ)  75.000   81.214 
rente  -   - 
Overige baten  12.500   4.480      

TOTAAL BATEN        689.500   710.996      

LASTEN    
Afdracht aan de afdelingen  17.000   16.581 
Afdracht federatiebijdrage KNMG  150.000   144.112 
afdracht aan de KAMG  115.000   138.441 
Huisvestingskosten  24.500   26.091 
Personeelskosten  250.000   278.034 
Bureaukosten  17.500   16.986 
Ledenbulletin  12.000   12.748 
Wetenschappelijke vergaderingen  15.000   5.950 
Reis-, verbijf- en vergaderkosten  32.000   12.580 
Opleiding en mediatraining  13.000   11.674 
Bijdragen aan derden  400   400 
PR, Website  10.000   4.500 
Diensten derden  10.000   6.523 
Ledenwerfcampagne  15.000   17.968 
Onvoorzien  6.100   328 
Reservering lustum AJN  2.000   2.000     
    
TOTAAL LASTEN         689.500   694.916     

SALDO VAN BATEN EN LASTEN   0 16.080

VERENIGING
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ONTWIKKELINGEN VAN LEDEN IN 2020
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ONTWIKKELINGEN VAN LEDEN IN 2020
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VERENIGING
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JAAR IN VOGELVLUCHT

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

bijgedragen in 2020.  

Inzet op Covid-19 

Vanaf half maart 2020 werd ook het werk in de JGZ en van jeugdartsen gedomineerd en mede bepaald door de 

pandemie. Vele samenwerkingsverbanden werden in sneltreinvaart opgezet of geïntensiveerd om zo goed mogelijk te 

kunnen afstemmen en te bepalen hoe de aangepaste werkwijzen het beste konden verlopen. Voorbeelden hiervan zijn 

de samenwerking met JGZ-partners in het landelijke JGZ corona adviesteam (vanaf maart 2020), en de samenwerking 

‘Krachten bundelen’ binnen de KAMG. En laten we niet de vele Beslisbomen vergeten, die de AJN met BOinK (en het 

RIVM), opstelde.  

Corona adviesteam 

In het eerste half jaar was er dagelijks overleg en afstemming tussen GGD GHOR Nederland, V&VN, NCJ en AJN (en met 

regelmaat CPZ). In de volgende maanden is het beleid veelvuldig en steeds in afstemming aangepast aan veranderende 

inzichten en het verloop van de pandemie. Hierbij is steeds zo veel mogelijk en concreet mogelijk afgestemd met onder 

andere RIVM, VWS en andere relevante partijen. Het beleid en de adviezen die hieruit voort kwamen werden in extra 

nieuwsbrieven en via de eigen corona-pagina op de AJN-site zo goed mogelijk gecommuniceerd met alle leden en 

samenwerkingspartners. 

Enkele voorbeelden waren: het bespreken en afstemmen met orthopeden over de verwijzingen met betrekking tot 

heupdysplasie in tijden van lockdown en de uitvoer en herstart van de neonatale gehoorscreening. Ook het versneld 

beschikbaar stellen van het Van Wiechenonderzoek (filmpjes met handelingen die ouders zelf kunnen uitvoeren), werd 

mede vanuit het beleidsadviesteam gerealiseerd. 

<< terug naar inhoudsopgave
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Met het heropenen van de scholen is er eveneens een breed advies en plan opgesteld met diverse partners om aan te 

geven waar de JGZ en de jeugdartsen support kunnen bieden om de heropening zo goed mogelijk te laten verlopen, 

lees meer hierover.  

Beslisbomen

De beslisbomen die helpen in het bepalen of kinderen en volwassenen naar school/werk mogen komen, zijn een 

initiatief van BOinK en de AJN waarbij RIVM elke keer controleert of deze een correcte vertaling is van het geldende 

beleid. De bomen zijn veelvuldig gebruikt bij scholen en kinderdagverblijven en alleen al via BOinK meer dan 1.060.000 

gedownload, om nog maar te zwijgen over andere sites en webpagina’s extern waar de bomen een plekje kregen en 

gevonden werden. Overal doken ze op in de top drie van meest gedownloade corona-informatie.  

Ook sprak de AJN zich met de Nederlandse Vereniging voor Infectieziektebestrijding (NVIB) uit over het testbeleid in 

de kinderopvang, lees verder.

En er was een pleidooi voor het ‘zoveel mogelijk open houden’ van de scholen (oktober 2020). Eerder ging er ook al een 

oproep richting het Outbreak Management Team (september), om kinderen en jongeren te ‘beschermen’ tegen nadelige 

gevolgen van maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan’

Algemene activiteiten

Daarnaast vroeg onder meer het Rijksvaccinatieprogramma in 2020 onze aandacht. ‘Blijf investeren in meer en betere 

gesprekken over vaccineren’ was een uitkomst van het Vaccinatierapport dat juni 2020 gedeeld werd door het RIVM. 

JAAR IN VOGELVLUCHT

‘Geen
concessies aan
coronavaccin’
Daniëlle Zandbergen, 
medisch directeur GlaxoSmithKline
 
‘Vaccineren is een daad van 
naastenliefde’
Staatssecretaris Paul Blokhuis

Als de ene ouder wil 
vaccineren en de ander niet
Jeugdarts Ellen van der Linden belicht 
de morele aspecten

20
20

 #
50

Vaccineren

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/jgz-biedt-onderwijs-support-bij-heropening-scholen/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nvib-en-ajn-pleiten-voor-aanpassing-testbeleid-en-weringsbeleid-in-de-kinderopvang/
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De AJN organiseerde in 2020 ook de regiotours ‘Jeugdarts van de toekomst’ om in gesprek te gaan over dit thema en 

vragen op te halen. De AJN nam verder deel aan vele landelijke werkgroepen, aan de Vaccinatiealliantie en publiceerde 

met de V&VN vakgroep jeugd in mei 2020 het visiedocument ‘Met de JGZ naar een robuust RVP voor 4-18 jarigen. 

In februari stuurde de AJN met tien andere samenwerkende beroepsverenigingen, en in samenwerking met P3NL 

een brief naar ministers De Jonge en Dekker als input voor het verbeteren van de organisatie van jeugdhulp en 

jeugdbescherming, lees verder.

De AJN stuurde in april en september met de NVK een brandbrief aan minister De Jonge VWS en en staatssecretaris 

Broekers-Knol (J&V), om aandacht te vragen voor de omstandigheden van alle minderjarigen in de Griekse 

vluchtelingenkampen. 

Bovenstaande is slechts een greep uit de activiteiten.

AJN-dagen 2020

De AJN ging in 2020 van start met een agenda vol mooie activiteiten, maar al snel, in februari, sloeg de twijfel toe: de 

AJN-dag van vrijdag 17 april kwam te vervallen, net als de jaarlijkse dag met de NVK. De wetenschappelijke dag van 13 

november over de impact van early life stress (ELS), vond wel doorgang: online! 

Tijdens de AJN-dag van november mocht Magda Boere de Dr. A.J. Swaakprijs in ontvangst nemen. Zij liet de JGZ een 

enorm oeuvre na, lees verder.

Een eervolle vermelding was er tijdens de AJN-dag voor Ingrid Staal.

JAAR IN VOGELVLUCHT

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/02/12feb2020-DEF-11-febr_Input-ZvdJ-samenwerkende-BVen_.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/magda-boere-wint-dr-swaakprijs-2020/#:~:text=Het%20belangrijkste%20doel%20van%20de,van%205000%20euro%20aan%20verbonden
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Jeugdarts in de media  

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

games en meer. Maar in 2020 waren er, anders dan normaal, relatief weinig media-optredens. 

Natuurlijk scoorde het onderwerp vaccineren wel een aantal ‘hoge ogen’. Zo reageerde Jeanne-Marie Hament op radio en tv op 

het nieuws: ‘Kinderopvangcentra krijgen het recht om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren’. Ze verscheen ook in het NOS 

Journaal van 18 februari. Caroline Schouten gaf feedback over dit onderwerp op Radio 1.

Ingrid Hoogma reageerde diezelfde maand in de Leeuwarder Courant op het onderwerp vaccinatie-weigeraars. 

En Marjolein van der Laan verleende haar medewerking aan een artikel in De Stentor over een proef voor meer inentingen: 

lees het artikel (19 februari 2020).

Al met al was het een vol en druk jaar voor de vereniging!

Inzet op onderwijs

Diverse actieve AJN-leden hebben zich in 2020 wederom ingezet om de opleiding voor jeugdartsen te optimaliseren. Er zijn 

activiteiten die door de eigen onderwijs en opleiding commissie van de AJN worden verzorgd, maar er wordt ook veel en 

intensief samengewerkt in het concilium van de KAMG waarbij de verschillende deskundigheidsgebieden samenwerken om de 

opleiding tot arts M+G vorm te geven. 

In 2020 is onder andere veel ingezet op het zorgen voor meer stageplekken voor de praktijkperiode in de kindergeneeskunde, 

kinderpsychiatrie of kinderrevalidatie. Samen met TNO en NSPOH is hierin geïnvesteerd. Om de aios inzicht te geven in de 

stagemogelijkheden is door de beide instituten NSPOH en TNO gezamenlijk een website opgezet: bekijk de website.

JAAR IN VOGELVLUCHT

https://www.destentor.nl/oldebroek/proef-voor-meer-inentingen-noord-veluwe-vaccinatie-gemist-haal-hem-dan-alsnog~ad0733f8/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR2ziT7An7CWXiFznstys1ocK53tv8teM49mPsNWxT2ayH-NUCl85QXQRpU
https://www.stageetalage.nl
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Daarnaast heeft de AJN overlegd met NSPOH en TNO om een inventarisatie te maken van wat de bestaande praktische 

knelpunten en successen zijn bij de opleiding, nu deze via het landelijk werkgeverschap loopt. 

Ook is het LOP zoals beschreven in 2017 herijkt en nagelopen op aanpassingen naar huidige maatstaven. Tegelijkertijd werd er 

gewerkt aan de praktische uitwerking van het LOP in leerroutes en theoretische uitwerkingen. 

De KAMG heeft in 2020 diverse gesprekken gevoerd om de financiering voor het LOP voor alle deskundigheidsgebieden rond 

te krijgen. Het concilium heeft een nieuwe voorzitter te weten: Marleen Kraaij. 

JAAR IN VOGELVLUCHT
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SAMENWERKEN   

Als beroepsvereniging is het van belang goede contacten te leggen en te houden met diverse keten- en 

samenwerkingspartners. In 2020 waren de contacten hechter dan ooit, doordat we werden overvallen door corona, 

zoals vermeld in het hoofdstuk ‘In Vogelvlucht’.

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 2020 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, Nutricia en Shire. Partijen die ook 

terugkeerden met advertenties en advertorials in ledenmagazine JA! De AJN-dagen vonden online plaats, zonder 

informatiestands.

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. 
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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 

2020 in het bestuur van de KAMG vertegenwoordigd door Irene Peters.

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 forse achterban van 

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. 

SAMENWERKEN   
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BESTUREN & COMMISSIES

Bedrijfsbureau

Samenstelling april 2021:

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

Landelijk bestuur

Samenstelling bestuur per eind 2020 :

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 

Irene Peters: KAMG, irene@ajnjeugdartsen.nl 

Jacqueline Deurloo: secretaris, algemeen, secretaris@ajnjeugdartsen.nl 

Caroline Schouten: communicatie & vaccinatie, caroline@ajnjeugdartsen.nl

Raquel Abrahams: adolescenten, profilering, raquel@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 april 2021

Brabant brabant@ajnjeugdartsen.nl 

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

 

Gelderland gelderland@ajnjeugdartsen.nl 

Vacature (voorzitter), Joke van der woude (secretaris), Safina Schetters-Mouwen (penningmeester)  

 

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-Willemsen (lid)   

  

BESTUREN & COMMISSIES
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Overijssel en Flevoland overijsselflevoland@ajnjeugdartsen.nl 

Marie-José Sprakel (voorzitter), Anne-Marie Liefers (secretaris), Eveline van Veen (penningmeester), Job Geerdes (lid), 

Rosalie Bosman (lid) 

Utrecht utrecht@ajnjeugdartsen.nl 

Wenda Berends (voorzitter), Mirjam Wouters (secretaris), Els Greydanus (penningmeester),  Rinske van Ommen (lid)

 

Noord Nederland noordnederland@ajnjeugdartsen.nl 

Leslie Villalever (voorzitter), Brechtje Hoogeboom (secretaris), Betsie Kool (penningmeester), Liesbeth ten Vergert (lid), 

Afke Lukkes (lid)     

Zeeland zeeland@ajnjeugdartsen.nl 

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

Hanni Steutel (lid)     

 

Zuid-Holland zuidholland@ajnjeugdartsen.nl 

Petra de Jong (voorzitter), Linda Breedeveld (secretaris), Marjolein van Marle (penningmeester), Debby Margarita (lid), 

Janneke Muyselaar-Jellema    
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Commissies

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

Samenstelling Commissies maart 2021: gedurende 2020 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 www.ncj.nl/richtlijnen/ is terug te vinden wanneer welke richtlijn gepubliceerd wordt en wanneer het 

implementatietraject start. 

RAC-leden: Inge Tissen, Jooske Verburg 

De AJNieuws-redactie, website@ajnjeugdartsen.nl

Deze commissie spande zich in 2020 in voor het aanbod van veelzijdig vaknieuws voor de AJNieuwsbrieven (10). 

Plus aanbod voor een agenda met bijeenkomsten binnen en buiten de AJN. 

Carla van Schie, Margrietha Memelink, Nellie Ossebaar, Nen Heerdink (in samenwerking met Louise Dijkmans vanuit het 

Bedrijfsbureau)

JA-redactie, ja@ajnjeugdartsen.nl  

Er verschenen drie JA’s, themanummers over: Stress, Crisis en Vaccineren.

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

Roselin van der Torren

BESTUREN & COMMISSIES
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AJN-dag, commissie@ajnjeugdartsen.nl

Henrike ter Horst, Lineke Dogger, Sigrid Hendriks 

ABC-raad, ajnjeugdartsen.nl/ajn/abcraad/, secretariaat@ajnjeugdartsen.nl

Lucy Smit (voorzitter), Gea Wieles (secretaris) 

Accreditatie Commissie, accreditaties@ajnjeugdartsen.nl  

Wil Willems, Inge Tissen en Gea Vrieze 

EUSUHM, eusuhm@ajnjeugdartsen.nl  

Henrique Sachse-Bonhof 

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

Anitha Winters, Selma van der Harst, Afke Lukkes, Yvonne Turfboer, Maarten Remmers, Annemarie Bolt, V

asanthi Iyer (adviseur vanuit TNO), Ellen van Hoorn (adviseur vanuit NSPOH), Anneke Witt (namens bestuur)

Oranjewoud, oranjewoud@ajnjeugdartsen.nl  

Inge Tissen, Jet van der Jagt, Annemiek van Woudenberg 

Wetenschappelijke commissie, wetcie@ajnjeugdartsen.nl  

Silvia van den Heijkant (voorzitter), Angarath van der Zee, Babette Diepeveen, Jessie Hermans, Marie-José Theunissen, 

Yvonne Vanneste, Sanne de Laat, Tinneke Beirens (namens bestuur)

BESTUREN & COMMISSIES
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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, Tinneke Beirens (namens bestuur)

Sectie Jeugd GGZ 

Contactpersonen met landelijk bestuur Geja Jol-Rikkers en Dorine Braakman

RGS 

Micheline van Plateringen en Selma van der Harst

BESTUREN & COMMISSIES



29 2020JAARVERSLAG

<< terug naar inhoudsopgave

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 company-page: 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

