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VOORWOORD
Beste leden,

De impact van Covid-19 op ons werk en privéleven was ook in 2021 groot. Het jaar begon en eindigde in lockdown. De eerste 

Covid-19 vaccinaties werden gezet en een avondklok werd een paar maanden realiteit. Voor veel jeugdartsen bleef het een 

uitdaging om in contact te blijven met gezinnen, scholen en kinderopvang. Om zorg te blijven bieden en in te spelen op nieuwe 

vragen en behoeften. En om de meest kwetsbaren niet uit het oog te verliezen. In dit jaarverslag kijken we zoals gebruikelijk 

terug naar ontwikkelingen en activiteiten van het afgelopen jaar. Naast Covid-19 hebben andere thema’s veel van onze 

aandacht gevraagd. Ik noem er hieronder een aantal.  

We uitten onze zorgen in een brandbrief over het tekort aan 2e fase opleidingsplekken arts M+G. En droegen bij aan 

een tussentijdse raming van benodigde opleidingsplekken 1e en 2e fase JGZ en Infectieziektebestrijding. Investeren in 

vakmanschap en het uitvoeren van taken passend bij opleidingsniveau en competenties vinden we heel belangrijk. Dat is 

nodig om als jeugdartsen zo goed mogelijk bij te dragen aan vragen in de spreekkamer en daarbuiten. Aan samenwerken en 

adviseren over de grote maatschappelijke thema’s in wijken en gemeenten. Aan het investeren in publieke gezondheid.  

We hebben ons ingezet voor onder andere het Rijksvaccinatieprogramma, Kansrijke Start, prenataal huisbezoek JGZ, 

thuiszitters, mentale gezondheid jongeren en vluchtelingen. Interne en externe samenwerking binnen en buiten de sociale 

geneeskunde zijn eveneens belangrijke thema’s. In 2021 nam Marjolein van der Laan-Coenen afscheid van het bestuur. Raquel 

Abrahams nam het vicevoorzitterschap over. Martijn Spoelstra en Afke Lukkes 

traden tot het bestuur toe. Dank voor al jullie inzet in het afgelopen jaar! 

Samen werken we aan het nu en aan de toekomst! 

 

Hartelijke groet, 

Astrid Nielen, voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland 
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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 2021 bestond het AJN-bestuur uit de volgende leden: Astrid Nielen (voorzitter), Raquel Abrahams (vice-voorzitter), 

Anneke Witt (penningmeester), Jacqueline Deurloo (secretaris), Irene Peters, Caroline Schouten, Martijn Spoelstra en 

Afke Lukkes (leden).  

 

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.

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.

VERENIGING
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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 20201 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. 

Ledenvergaderingen

In 2021 is er een online algemene ledenvergaderingen (ALV) gehouden in april en een hybride ledenvergadering tijdens 

de landelijke wetenschappelijk AJN-dag in 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.  

VERENIGING
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Ledenaantal 2021

Aan het eind van 2021 telde de AJN 1.444 leden waar we in 2020 eindigden met 1.383 leden. We hebben in 2021 bij 

elkaar 108 daadwerkelijke opzeggingen ontvangen en 141 nieuwe aanmeldingen. De AJN startte in 2022 met 1.336 

leden. Het ledenaantal in 2021 laat nog altijd een lichte stijging zien. Per saldo was er een ledengroei van 33 leden, na 

aftrek van de opzeggingen.

 

Bedrijfsbureau

Op het bedrijfsbureau werken nu vijf mensen, allen op parttime basis. De KAMG, VAV, FMG, NVIB, VVAK & SSGO 

maakten in 2021 ook gebruik van de dienstverlening van ons bedrijfsbureau.

Financiën

Op financieel gebied was 2021 een bestendig jaar. Online werken en elkaar ontmoeten is gewoner geworden. Een mix 

van online en fysiek overleg en werken zal ook bij de AJN de toekomst zijn. Dit is iets om ook in de toekomst rekening 

mee te houden ook op financieel gebied.

Het jaar is afgesloten met een positief saldo van €10.941,1. De baten waren hoger dan begroot door een lichte stijging 

in het ledenaantal, een voorschot van accreditatie-gelden en meer gemaakte uren voor derden. De sponsoring liep 

opnieuw terug doordat we de AJN-dagen online hebben georganiseerd.

Ook de vaste kosten laten een bestendig beeld zien. De kosten voor de AJN-dagen zijn hoger door hogere 

techniekkosten. Ook hebben we een aantal keren extern vergaderd om meer afstand te kunnen houden. Verder heeft 

het bestuur geld gereserveerd voor een nieuw visietraject over de toekomst van de jeugdartsen & artsen M+G. Het 

positieve resultaat is aan de algemene reserve toegevoegd.

VERENIGING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021  (na verwerking jaarsaldo / in € )

 31-12-20  31-12-21 
ACTIVA    
    
Vlottende activa
Debiteuren  14.412  10.314
Omzetbelasting  3.605  11.642
Overige vorderingen & overl. Activa  11.145  16.666

Liquide middelen     530.445  546.158 
        
TOTAAL     559.607  584.780 
   

PASSIVA    

Eigen vermogen    
Algemene reserve    442.873  453.814   
    
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
Versterking Jeugdarts & Arts M+G   15.000  
      80.506  97.506  
    
Kortlopende schulden    
Overige schulden en overl. passiva   36.229  33.460  

    
TOTAAL    559.607  584.780

VERENIGING
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021  ( in € )

  2021 begroting 2021 realisatie  
BATEN        
Contibutie AJN  332.250  336.670 
Contributie KAMG  140.000 46.677
Fedratie bijdrage KNMG  155.000 159.685
Accreditatie  25.000 34.653
Dienstverlening derden (KAMG, NVAG, VAGZ)  35.000 49.951
Overige baten  7.500 4.470

TOTAAL BATEN        694.750 732.106      

LASTEN    
Afdracht aan de afdelingen  17.000 2.783
Afdracht federatiebijdrage KNMG  155.000 152.764
afdracht aan de KAMG  140.000 143.846
Huisvestingskosten  26.000 27.399
Personeelskosten  225.000 250.931
Bureaukosten  17.500 20.971
Ledenbulletin  13.000 14.655
Wetenschappelijke vergaderingen  10.000 18.396
Reis-, verbijf- en vergaderkosten  20.000 21.287
Opleiding en mediatraining  13.000 13.869
Bijdragen aan derden  400 400
PR, Website  10.000 3.676
Diensten derden  10.000 5.668
Ledenwerfcampagne  17.000 15.510
Bijdrage LOSGIO  - 2.010
Onvoorzien  5.000 -
Reservering lustum AJN  2.000 2.000
Reservering Versterking Jeugdarts & Arts M+G Jeugd  - 15.000    
    
TOTAAL LASTEN         680.900   721.165     

SALDO VAN BATEN EN LASTEN   0 10.941

VERENIGING
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ONTWIKKELINGEN VAN LEDEN IN 2021

 Factuur voorkeur leden
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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 2021.  

Inzet op Covid-19 

De AJN heeft ook in 2021 op diverse niveaus en onderwerpen kinderen, jongeren, ouders en professionals bijgestaan 

in de pandemie. De Beslisbomen die vanaf 2020 in samenwerking met BOinK en het RIVM zijn ontwikkeld, werden bij 

elke verandering in het beleid wederom aangepast en ook veelvuldig gebruikt door scholen, zowel in het PO, VO en op 

andere plaatsen.

Ook heeft de AJN weer actief bijgedragen aan de JGZ corona beleidsadviezen die werden aangepast wanneer het 

landelijk corona-beleid veranderde. Voor de JGZ steeg de werkdruk flink. Vanaf begin 2021 kwamen de vaccinaties 

beschikbaar en werden landelijk collega’s ingezet voor de grootschalige vaccinatie tegen corona. Het RIVM die 

de richtlijn uitvoering COVID-19 vaccinatie ontwikkelde, heeft bij aanvang hiervoor een werkgroep opgesteld van 

diverse medische professionals om input te geven op de praktische uitvoer van de richtlijn. De AJN is vanaf het 

begin ook aanwezig geweest bij deze overleggen, met een extra inspanning rond de zomer toen de vaccinaties voor 

jongeren beschikbaar kwamen. De AJN heeft als basis-uitgangspunt altijd uitgedragen dat het belang van een goed 

geïnformeerde keuze hoog in het vaandel staat. Daarom moest er begrijpelijke en toegankelijke informatie beschikbaar 

komen en verschillende laagdrempelige opties waar mensen met hun vragen terecht kunnen, zowel digitaal als face to 

face.  

Het goed informeren van jongeren en hun ouders en hun de toegang geven tot informatie en eventueel een gesprek op 

maat, is van zeer groot belang om tot een geïnformeerde eigen keuze te komen. Zie HIER ons standpunt. 

<< terug naar inhoudsopgave

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/12/211202-vaccinaties-corona-5-11-jaar.pdf
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Algemene activiteiten Thuiszitters

Extra aandacht is ook uitgegaan naar de thuiszitters; zowel tijdens de schoolsluiting maar ook toen de scholen weer 

open gingen maar kinderen alsnog thuisonderwijs kregen om diverse redenen. De AJN was in 2021 bij diverse landelijke 

overleggen en besluiten betrokken om de hulp en ondersteuning voor deze kinderen zo optimaal mogelijk te maken.

Vertegenwoordigers vanuit OCW, VWS, PO Raad, VO-raad, Onderwijsinspectie, VNG, Ingrado, Balans, Ouders & 

Onderwijs, Ieder(in), LBBO, LVAK, AVS, RvdK en AJN kwamen bijeen om gezamenlijk deze ouders onder de aandacht te 

brengen, zie het Handelingskader thuiszitters.

Beschrijving taken van de jeugdarts

Met deze update van het document Taken van de jeugdarts in de JGZ 2021 geeft de AJN,  het werkveld van de 

jeugdgezondheidszorg handvatten voor de invulling van taken voor de verschillende opgeleide jeugdartsen werkzaam 

bij JGZ-organisaties. Taken van (jeugd)artsen die buiten JGZ-organisaties werkzaam zijn en taken van andere JGZ-

professionals laten we in dit document buiten beschouwing, zie voor dit laatste eveneens het  document uit 2016 

‘samen voor de jeugd‘.

AJN ondersteunde of ondertekende …

• Het manifest: geef kinderen gezonde lucht – nu en in de toekomst 

• De pledge ‘Preconceptionele gezondheid’. Zorgverleners stellen de vraag: ‘Wilt u komend jaar zwanger worden?’

 Omdat gezond oud worden al start voor de conceptie.’ 

• Eveneens werd er geïnvesteerd in een rookvrije start, hoe voer je het gesprek hierover? 

• Ook kwam er een Standpunt rondom de zorg voor minderjarige vluchtelingen.

JAAR IN VOGELVLUCHT

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/5276-VWS-ZvdJ-Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Taken-jeugdarts_AJN-update-2021.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/11/samen-voor-de-jeugd.pdf
https://www.longfonds.nl/manifest
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2021/07/Visuele-samenvatting-kick-off-bijeenkomst-25-juni-2021-DEF-1.pdf 
	https://www.zorgpadrookvrijestart.nl/
https://ajnjeugdartsen.nl/standpunt/standpunt-minderjarige-vluchtelingen/


16 2021JAARVERSLAG

<< terug naar inhoudsopgave

Minderjarige vluchtelingen hebben vaak al heel wat meegemaakt voor ze in Nederland aankomen. Deze kinderen 

verdienen onze bijzondere aandacht. Bovenstaande is slechts een greep uit de activiteiten.

AJN-dagen 2021

Er waren drie online wetenschappelijke dagen. In april 2021 over ‘De Jeugdarts in de Wijk’. In oktober had de 

gemeenschappelijke dag met de NVK als thema ‘Kinderbrein’. En in november 2021 bogen we ons over: ‘(G)een kind in 

de knel’. Inspirerende dagen met mooie sprekers over de volle breedte van ons vak. 

Janine Benjamins werd door de jury van de AJN Flora van Laar-prijs 2021 unaniem uitgeroepen tot winnaar. De 19e 

november werd dit wereldkundig gemaakt tijdens de laatste AJN-dag van 2021. Janine verrichtte onderzoek naar de 

effecten van transparantie en gezamenlijke dossiervoering, in het belang van de JGZ en Jeugdzorg, op de regie van 

ouders en samenwerking met andere zorgverlenende organisatie(s). 

Jeugdarts in de media 

De media weten de AJN regelmatig te vinden met uiteenlopende vragen. Natuurlijk scoorde het onderwerp vaccineren 

weer een aantal ‘hoge ogen’. 

In EenVandaag sprak Astrid Nielen over het vaccineren van jonge kinderen (december 2021): ‘Het is heel fijn dat die 

mogelijkheid beschikbaar komt’, stelde onze voorzitter. 

En op NPO Radio sprak Martijn Spoelstra over de voorlichting rondom de COVID-vaccinatie. Minder dan de helft van 

de 12- tot 18-jarigen heeft een eerste coronaprik gehad. Steeds meer GGD’s denken er daarom over om voorlichting 

te gaan geven op scholen: ‘Dat moet geen verkooppraatje vanuit de overheid worden’ en over hetzelfde onderwerp in 

EenVandaag. Hij sprak ook over de inzet van TikTok en Snapchat. 

JAAR IN VOGELVLUCHT

https://www.gids.tv/video/401286/eenvandaag-jeugdarts-astrid-nielen-positief-over-vaccineren-kinderen 
https://twitter.com/nporadio1/status/1425100914675814400
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/hoe-geef-je-scholieren-voorlichting-over-coronavaccinatie-ze-willen-geen-verkooppraatje-van-de-overheid/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5242985/scholieren-vaccineren-moeizaam-sociale-media-inzetten-corona


17 2021JAARVERSLAG

<< terug naar inhoudsopgave

Caroline Schouten beantwoordde vragen over het vaccin in Kidsweek; Nog nooit eerder werd een vaccin zo snel gemaakt en 

daarom maken sommige mensen zich zorgen over de betrouwbaarheid. Zijn die zorgen terecht? 

Heb je invloed op hoe lang je wordt? Caroline boog zich over dit onderwerp, voor het Jeugdjournaal. 

Bovenstaande is slechts een kleine greep; in onze nieuwsbrief AJNieuws berichten we maandelijks over media-optredens.

Capaciteitsproblemen en opleidingsplaatsen

De KAMG en AJN Jeugdartsen Nederland luidden in 2021 de noodklok: zorg voor een verruiming van het aantal 

opleidingsplaatsen tweede fase arts M+G Jeugd. We zijn blij met de toenemende vraag, maar door een capaciteitstekort zijn 

niet alle sollicitanten verzekerd van een opleidingsplaats. In maart werd de volgende brandbrief verstuurd: Klik hier. 

Naar aanleiding van deze brandbrief is er een extra tussentijdse raming door het capaciteitsorgaan opgezet in opdracht van 

VWS. Diverse bestuursleden van de AJN hebben hieraan bijgedragen. 

Capaciteitsplan 2021-2024: Een tussentijds advies.

Algemene informatie over de opleiding & vernieuwing voor jeugdartsen vind je hier.

JAAR IN VOGELVLUCHT

https://www.kidsweek.nl/nieuws/6-vragen-over-de-veiligheid-van-een-coronavaccin 
https://www.youtube.com/watch?v=2Of9c7YQXMk 
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/03/210318_Brief-Effectief-inzetten-bestaand-budget-opleiding-arts-MG-Jeugd_def-met-bijlage.pdf
https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2021/12/2021_12_02-Capaciteitsplan-JGZ-IZB-WEB.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/hoe-word-je-jeugdarts/
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SAMENWERKEN   

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

samenwerkingspartners. In 2021 waren de contacten weer hecht.

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 2021 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 Nutricia, Friesland Campina en Mead Johnson. Partijen die ook terugkeerden met 

advertenties en advertorials in ledenmagazine JA! 

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 wij hierbij aanwezig : V&VN jeugd, NVDA 

(doktersassistenten), NCJ, VWS directie jeugd, IGJ, Nji en AJN. 

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 

Kindergeneeskunde. 
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KAMG 

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

in 2021 in het bestuur van de KAMG vertegenwoordigd door Irene Peters. Met de KAMG vonden er in 2021 daarnaast ook 

diverse bestuurlijke overleggen plaats over de opleidingsplaatsen en financiering voor het landelijk opleidingsplan van Arts 

M+G en het toekomstbestendig maken van het vak. 

KNMG 

In december 2021 bracht Artsenfederatie KNMG alle medische-wetenschappelijke COVID-19 informatie bij elkaar met de 

lancering van het COVID-19 platform In nauwe samenwerking met de betrokken medische-wetenschappelijke verenigingen 

bundelt dit platform de actuele informatie over Corona op een eenvoudig doorzoekbare manier.

Samenwerking tussen de verschillende arts-specialisten is belangrijk, want ook voor dokters geldt dat het geheel meer is dan 

de som der delen. De website doorzoekt richtlijnen en bronnen van medische wetenschappelijke verenigingen en organisaties 

zoals Thuisarts en RIVM. Daarbij maakt de KNMG gebruik van de zoekmachine van Artsportaal.nl. Het platform geeft direct 

toegang tot de onderwerpen en bronnen die voor artsen actueel zijn. 

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   

https://corona.knmg.nl
https://www.artsportaal.nl
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BESTUREN & COMMISSIES

Bedrijfsbureau

Samenstelling mei 2022:

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 2021:

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

Raquel Abrahams: vice-voorzitter, Adolescenten, profilering: raquel@ajnjeugdartsen.nl 

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

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

Irene Peters: KAMG, irene@ajnjeugdartsen.nl 

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

Martijn Spoelstra: communicatie, martijn@ajnjeugdartsen.nl 

Afke Lukkes: Onderwijs & Opleiding, afke@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 

Voorzitter (vacature), Maarten Remmers (secretaris), Ria van Berlo (penningmeester), Yvette Heitzer (lid), 

Saskia Wintraeken (lid), Vassia Ivanova (lid) 

Noord Holland noordholland@ajnjeugdartsen.nl 

Voorzitter (vacature), 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), Rosalie Bosman (penningmeester), Job Geerdes (lid), 

Rosalie Bosman (lid), Anna van de Meer (lid), Marleen Cremers (lid) 

Utrecht utrecht@ajnjeugdartsen.nl 

Wenda Berends (voorzitter), Mylene Mulder (secretaris), Meike de Haas (penningmeester),  Rinske van Ommen (lid)

 

Noord Nederland noordnederland@ajnjeugdartsen.nl 

Femke de Bok (voorzitter), Carla Stegeman (secretaris), Liesbeth ten Vergert (penningmeester)

Zeeland zeeland@ajnjeugdartsen.nl 

Lisan Vermunt (voorzitter), Noor Adriaanse-van Dijk (secretaris), Linda Haesendonck-Buis (penningmeester), 

Hanni Steutel (lid)     

 

Zuid-Holland zuidholland@ajnjeugdartsen.nl 

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

 

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 maart 2022: gedurende 2021 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!

Accreditatiecommissie

Gea Vrieze, Wil Willems en Inge Tissen

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 

Zorg voor zeldzaam

Anneke Ligtenstein, Regine van Riemsdijk, Berna Heijink, Madelon Meijer, Heleen Eijlders, Marjolein Spijkers, Irene Peters, 

Sigrid Hendriks, Eveline Luijnenberg (secretaris)

De AJNieuws-redactie, website@ajnjeugdartsen.nl

Deze commissie spande zich in 2021 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, Nen Heerdink (in samenwerking met Louise Dijkmans vanuit het Bedrijfsbureau)

BESTUREN & COMMISSIES

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

Er verschenen drie JA’s, themanummers over: Jeugdarts in de wijk, Allergie en Leven lang leren.

Roselin van der Torren (hoofdredacteur), Louise Dijkmans (coördinatie), Marloes Tervoort (eindredactie, extern) 

AJN-dag, commissie@ajnjeugdartsen.nl

Lineke Dogger, Geja Jol, Lidewij Warris, Michele Haagmans 

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

Lucy Smit (voorzitter), Gea Wieles (secretaris) 

Accreditatie Commissie, accreditaties@ajnjeugdartsen.nl  

Inge Tissen 

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, Vasanthi Iyer 

(adviseur vanuit TNO), Ellen van Hoorn (adviseur vanuit NSPOH), Anneke Witt (namens bestuur), Dagmar Burggraaf

De Jeugdarts conferentie (voorheen Oranjewoud)

Inge Tissen, Jet van der Jagt, Annemiek van Woudenberg 

BESTUREN & COMMISSIES
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Wetenschappelijke commissie, wetcie@ajnjeugdartsen.nl  

Silvia van den Heijkant (voorzitter), Babette Diepeveen, Marie-José Theunissen, Yvonne Vanneste, Tinneke Beirens 

(namens bestuur)

Werkgroep Vluchtelingen, vluchtelingen@ajnjeugdartsen.nl 

Petra de Jong (voorzitter), Hannie de Vries, Marianne Begemann, Bernice Samson, Rianne Paalman, Netty Bos-Veneman, 

Tinneke Beirens (namens bestuur)

Sectie Jeugd GGZ 

Miriam van den Boom (vice-voorzitter), Dorine Braakman (secretaris), Marijke van Keulen (penningmeester), 

Susan van Vliet (lid)

RGS 

Ellen Reurslag en Marleen Johannes

BESTUREN & COMMISSIES



28 2021JAARVERSLAG

<< 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

