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De klimaatcrisis 
is een gezondheidscrisis

18 november 2022

Uitnodiging AJN-dag



Beste collega’s,

Op vrijdag 18 november zal de AJN-dag met het thema ‘De klimaatcrisis is een gezondheidscrisis’ 

plaatsvinden. Net als de vorige keer zal deze AJN-dag in hybride vorm plaatsvinden.

Jopke Janmaat van studentencollectief de CO2-assistent, neemt ons mee in het doel duurzaamheid 

en klimaatverandering in de geneeskundeopleiding te implementeren. Het ‘primum non nocere’ reikt 

immers verder dan de spreekkamer. 

Leendert Jan Doornbos is oud gipsverbandmeester van het Haga ziekenhuis en nu hoofd van het 

innovatielab, hij heeft ruime ervaring in het opzetten van greenteams. Hij gaat bij ons een zaadje 

planten hoe wij op de eigen werkplek met duurzaamheid aan de slag kunnen.

 

Aios Medische Milieukunde Nora van Gaal is kartrekker van de werkgroep Planetary Health van 

de aios-vereniging De Jonge Arts Maatschappij + Gezondheid. Zij zal vertellen wat planetaire 

gezondheid is en wat de leidraad voor artsen hierin kan betekenen. 

Rinske Keuken, arts M+G Medische Milieukunde, heeft jarenlange ervaring met onrust rondom het 

bedrijf Tata Steel en de invloed die de onrust rondom het bedrijf speelt bij ouders en jongeren in de 

spreekkamer.  

Welk effect heeft een groene omgeving op de ontwikkeling van kleine kinderen? En wat doen 

luchtverontreiniging of wegverkeersgeluid? Moniek Zuurbier is Senior Adviseur Gezonde 

Leefomgeving en heeft hier onderzoek naar gedaan.

 

Caroline Schouten, jeugdarts KNMG en lid van het AJN-bestuur, leidt ons als dagvoorzitter door deze 

hybride-georganiseerde dag.

Tijdens de sessies kunt u volop mee discussiëren en vragen stellen aan onze sprekers via de Yellenge 

app. De dag wordt afgesloten onder het genot van een borrel, waar we weer eens als vanouds bij 

kunnen praten. Hopelijk zien we jullie in november. Wij verheugen ons erop!

Namens de AJN-dag commissie,

Lineke Dogger 

Michèle Haagmans 

Lidewij Warris

De klimaatcrisis 
is een gezondheidscrisis

AJN Bedrijfsbureau ~beleid
Max van Gent 



Programma

10:00 - 10:10  Opening door dagvoorzitter Caroline Schouten, jeugdarts KNMG

 

10:10 - 11:10   ALV door AJN-voorzitter Astrid Nielen Arts M+G jeugdgezondheid

 

11:10 - 11:30  Pauze

 

11:30 - 12:15  Leefomgeving en de kleintjes. De leefomgeving beïnvloedt de gezondheid van 

   kinderen: onderzoek naar luchtkwaliteit, geluid en groen. Moniek Zuurbier, 

   Senior Adviseur Gezonde Leefomgeving (GGD Gelderland Midden).

 

12:15 - 13:00   Duurzaamheid in de spreekkamer.  Leendert Jan Doornbos hoofd van het 

   innovatielab en oud gipsverbandmeester van het Haga ziekenhuis.

 

13:00 - 14:00  Pauze 

 

14:00 - 14:45   Planetary Health en de rol van de jeugdarts. Nora van Gaal Aios Medische 

   Milieukunde, werkgroep Planetary Health van de aios vereniging De jonge arts M+G. 

14:45 - 15:30   Milieu-onrust in de spreekkamer. Rinske Keuken, arts M+G medische milieukunde.

 

15:30 - 15:50   Pauze

 

15:50 - 16:35  Duurzaamheid en klimaatverandering in de geneeskundeopleiding. 

   Jopke Janmaat van studentencollectief de CO2 assistent.

 

16:35 - 16:45   Afsluiting door dagvoorzitter Caroline Schouten

 

16:45 - 17:30  Borrel

Uw dagvoorzitter

Caroline Schouten



Waar en wanneer 
18 NOVEMBER 2022 - CONGRESCENTRUM JAARBEURS, UTRECHT - PROGRESS-ZAAL

Aanmelden
U kunt zich voor deze dag aanmelden via MIJN AJN. Hiervoor heeft u, als lid, 
inloggegevens. Niet-leden kunnen hier eveneens aanmelden.

U kunt een collega (nog niet lid van de AJN) gratis aanmelden voor deze dag, gelieve 
dat op te geven gelijktijdig bij uw aanmelding.  

Net als de vorige bijeenkomst zal deze AJN dag hybride worden aangeboden. U kunt 
dus er voor kiezen om in Utrecht aanwezig te zijn. Als u niet aanwezig kunt zijn, is 
online deelname ook mogelijk. Bij uw inschrijving kunt u aangeven of u fysiek of online 
aanwezig bent.

Kosten: 
AJN-leden € 75,- (introducé gratis)
niet-leden € 140,-

Voor vragen mbt inschrijven kunt u mailen naar leden@ajnjeugdartsen.nl

Accreditatie: is toegekend voor 4 punten bij de ABSG

Aanmelden kan natuurlijk ook eenvoudig via de AJN app

www.ajnjeugdartsen.nl 

https://www.mijnajn.nl/ajn-activiteiten

