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In de loop van de jaren heeft de AJN zich 
ontwikkeld tot een krachtige, professione-
le vereniging. Een vereniging die zicht-
baar is en gevraagd wordt door landelijke 
organisaties en de ministeries om mee te 
denken. Een vereniging die steeds meer 
in de media komt met haar boodschap en 
jeugdartsen regionaal ondersteunt rich-
ting de gemeenten. De AJN-bestuursle-
den, ondersteund door het bedrijfsbu-
reau, pakken veel op. Ook is een mooi 
aantal leden actief om de zorg voor jeugd 
nog sterker te maken.

We hebben mooie stappen gezet, maar 
om extra slagkracht te krijgen, gaan we 
nog meer focus aanbrengen. In de markt 
zien we dat mensen op zoek zijn naar 
ware emoties, merken die hun echte 
gezicht laten zien en hun ware intenties 
tonen. Dit is precies waar wij in geloven. 
Daarom sluiten we hierop aan. We 
versterken onszelf én onze positie door 
ons verhaal te vertellen. Alles wat we 
doen is tenslotte ontstaan vanuit onze 
passie om de jeugd zo gelukkig en 
gezond mogelijk op te laten groeien. 

Door kernachtig over te brengen wat we 
toevoegen aan de gezondheid en het wel-
zijn van de jeugd worden we als jeugdarts 
nog zichtbaarder en krijgen we meer voor 
elkaar in het belang van de jeugd en 
ouders. 

Als AJN-leden zijn we samen actief op 
zoek gegaan naar onze waarom. Met ons 
verhaal: ‘Nu, voor het leven’ laten we aan 
iedereen, die betrokken is bij de AJN, zien 
dat we staan voor een leven waarin ieder-
een kansen heeft. Dit kan alleen ontstaan 
door er nu te zijn, want alle kleine stapjes 
die we nu maken vormen de optelsom 
voor een goed leven. 

Dit verhaal beschrijft de focus van ons als 
jeugdarts en dus van de AJN! Dit gaat niet 
om activiteiten, richtlijnen of opleiding. 
Het gaat om het gevoel, dat waar we voor 
staan en onze daaruit voortvloeiende 
kernwaarden. Deze hebben wij gebun-
deld in dit bidbook. 

Niet alles wat we in dit bidbook hebben 
beschreven, doen we al geheel zo. Het 
zijn onze uitgangspunten. Datgene waar 
we met z’n allen aan werken. Want alleen 
met velen kunnen we bereiken dat de 
jeugd in Nederland gezond en gelukkig 
blijft. 

Waar kunnen we dit bidbook voor gebrui-
ken? Het ondersteunt ons bij het uitdra-
gen van onze professionele kracht en het 
vertellen van ons verhaal in dezelfde taal. 
Lees, voel, beleef en deel het. Gebruik 
het en zegt het voort…

Nu, voor versterking en verbinding!
Nu, voor het leven!



1. Onze ontstaansgeschiedenis
2. Onze waarom / Missie
3. Onze visie
4. Onze kernwaarden
5. Onze rollen
6. Onze merkrelevantie
7. Onze doelgroep
8. Onze communicatie
9. Onze turbosamenvatting 

1. Ontstaansgeschiedenis boek
2. Onze waarom  stip op de horizon
3. Kernwaarden diamanten / waarden
4. Missie raket
5. Visie stralend oog
6. Onze rollen Duizendpoot
7. Onze doelgroep figuurtjes van mensen, wellicht uit het 
beeldmerk
8. Merkrelevantie Uitroepteken
9. Communicatie  luidspreker / megafoon
10. Turbosamenvatting  vuur, explosie, snelheid
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Onze ontstaansgeschiedenis

TOEN, VOOR NU.
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In 1967 richtten de schoolartsen weer een 

eigen vereniging op die ze de Nederlandse 

vereniging voor Jeugdgezondheidszorg 

(NVJG) noemden. Bij deze vereniging moch-

ten ook consultatiebureau-artsen lid worden. 

De consultatiebureau-artsen richtten in 1987 

echter een eigen vereniging op genaamd de 

Landelijke Federatie van Consultatiebu-

reau-artsen (LFC). Een eigen vereniging leek 

in hun ogen voor een gunstiger klimaat te 

zorgen vanwege de behoefte aan een 

financiële en arbeidsrechtelijke positie. 

Gelukkig groeiden de verenigingen later weer 

naar elkaar toe: in 2003 voegden NVJG en 

LFC zich samen. De vereniging Artsen 

Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) 

maakte haar start: een organisatie die de 

jeugdartsen in Nederland ondersteunt en 

voor een breed landelijk draagvlak zorgt. 

De geschiedenis van de AJN, toen nog de Artsen(vereniging) Jeugdgezondheids-
zorg Nederland en inmiddels Jeugdartsen Nederland, gaat ver terug in de tijd. Het 
begon allemaal in 1908 waarin de Nederlandse Vereniging van Schoolartsen werd 
opgericht. In 1930 ging deze vereniging samen met de Nederlandsche Vereniging 
voor Gemeentelijke Geneeskundige Verzorging verder als Algemene Nederlandse 
vereniging voor Sociale Geneeskunde, ook wel bekend als de ANVSG.

“Het door onze voorgangers gelegde 
fundament is de basis voor ons werk 
van nu.” 
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De AJN van nu is gevormd door de 
leden van toen en al het werk dat zij 
verricht hebben. Onderstaand een 
kleine greep van een aantal resulta-
ten van het werk van de AJN.

De realisatie van de eerste 
evidence based richtlijn.  

Deze richtlijn ging over gehoor. Inmiddels 
bestaan er 25 richtlijnen over een breed scala 
aan onderwerpen.

Fusie LFC en NVJG
en oprichting AJN.

Vorming van het
beroepsregister.

Vorming van 1e en 2e fase 
van de opleiding

Arts Maatschappij & Gezondheid.

Overgang naar profielregis-
ter en registratie profiel 

Jeugdarts KNMG.

100 jaar Jeugdarts.

Publicatie van de handreiking samen-
werking huisarts en jeugdgezondheids-
zorg. Dit om de samenwerking tussen jeugd- 
en huisartsen in beeld te brengen.

Snel terug naar school is 
veel beter.

• Landelijke handreiking voor een 
integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij 
kinderen en jongeren waarbij de bijdrage van 
jeugdartsen in dit traject beschreven is. 
•  Instemming tot toetreding bij de KNMG 
via de KAMG

Benoeming van de eerste hoogleraar 
jeugdgezondheidszorg.

De sterke positionering bij 
landelijke politiek, onder 

andere Jeugdpoort. Jeugdpoort is een 
podium opgericht ter voorbereiding op de 
decentralisatie van de zorg voor jeugd, waar 
alle partijen in de zorg voor jeugd aanwezig 
waren. Mede door deze sterke positionering is 
de jeugdarts een verwijzer geworden in de 
nieuwe Jeugdwet van 2015. Ook kwamen we 
in beeld bij onder andere het ministerie en een 
groot aantal partijen in zorg voor jeugd.

Position paper KAMG 
‘Bevolking gezond houden’. 

Hiermee laten de KAMG partners gezamenlijk 
zien wat de onderdelen en werkzaamheden 
zijn binnen de sociale geneeskunde.

De jeugdarts wordt opge-
nomen in de Jeugdwet.

Publicatie van de position paper 
Jeugdartsen ‘De Jeugd gezond 
houden’. Hiermee laat de AJN aan gemeen-
ten en landelijke partijen zien wat en vanuit 
welke rollen jeugdartsen bijdragen aan de 
gezondheid van de Jeugd.

Publicatie Standpunt 
Samen voor de jeugd. De 

AJN, staat samen met de andere beroepsgroe-
pen (V&VN, NVDA) voor de kwaliteit van zorg 
voor jeugd, waarbij een gekwalificeerde profes-
sional de basis vormt. 

Gezamenlijke opleidingsplan ontwik-
keld met de KAMG. De KAMG-partners 
hebben een gezamenlijk vierjarig opleidings-
plan opgesteld welke op termijn de huidige 
eerste en tweede fase opleiding zal vervangen. 
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NU, VOOR HET LEVEN.
Onze waarom

NU, voor kinderen die onbezorgd spelen. Voor kinderen waar je de pretoogjes al vanaf grote 
afstand ziet. Voor jongeren die zich druk maken over het feit dat er stoppeltjes op plekken 
ontstaan waar ze die nog nooit hebben gezien. Voor kinderen die ontspannen dat snoepje eten. 
Voor ouders die genieten van de opvoeding van hun kind. Voor opa’s en oma’s die trots zijn en 
het beste willen voor hun kleinkinderen. Voor jongeren die ongegeneerd ‘papa, doe maar niet’ 
zeggen. Voor meisjes die meisjes zijn, of meisjes die jongens zijn. Voor kinderen die zich veilig 
voelen. Voor jongeren die zelfverzekerd ‘daar doe ik niet aan mee’ zeggen. Voor kinderen die 
genieten. Voor ouders die weten wat ze doen. Voor mooie momenten. Voor het leven.
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NU, is waar wij van zijn. Gelovend in een 
gezonde en gelukkige jeugd. Daar willen wij 
als jeugdartsen met z’n allen aan bijdragen. 
Want van nu gezond en gelukkig zijn, heb je 
de rest van het leven profijt.
Mocht dat dan net niet op eigen kracht 
lukken, dan zijn wij er als jeugdarts om jou te 
helpen. We schotelen geen kant en klare 
oplossingen voor, maar zoeken samen naar 
wat het beste is voor jou als kind. Dat doen 
we met iedereen die bij jou betrokken is en 
zich bij jou betrokken voelt, omdat het alleen 
dán werkt. Samen helpen we elkaar.

NU zijn wij er als meedenker, verbinder, 
stimulator, vriend en check-upper die altijd 
paraat staat met raad en daad. Die weet waar 
er risico is op vuur en zo brandjes weet te 
ontmantelen voordat ze überhaupt kunnen 
ontstaan. Als (preventieve) steun in de rug. 
Nooit aan het roer, maar altijd als facilitator 
om ouders en kinderen zelf het beste funda-
ment voor de rest van hun leven te laten 
leggen. Zoals een huis een betonnen bodem 
nodig heeft, heeft een mens een goede basis 
nodig. Een basis die bestaat uit gezondheid 
en geluk. Als de basis stevig is, is dat niet 

alleen voor nu, maar voor het leven.

WE slaan bruggen tussen de wereld waarin 
kinderen opgroeien en de medische wereld, 
waar hulp geboden wordt. Dit doen we ook 
tussen de maatschappij en de politiek, om 
hen te helpen het juiste te doen voor de 
jeugd. Dit kunnen we als jeugdartsen niet 
alleen. Daarom hebben wij ons als jeugdart-
sen verenigd in de AJN. De AJN is er voor 
ons, de jeugdarts. En wij samen zijn de AJN. 
Het is onze vereniging, sparringpartner, 
lobbyist, inspirator, kennisverschaffer, belan-
genbehartiger en accelerator voor bijzondere 
ontmoetingen onderling. 

ZO doen we het nu, zodat het werk van de 
jeugdarts een zo groot mogelijke impact heeft 
op de gezondheid en het welzijn van de 
jeugd. We zijn er samen, net zoals de indivi-
duele jeugdarts: Nu, voor het leven.

NU, zijn wij jeugdarts.
NU, zijn wij verenigd.
NU, doen we het voor later.
NU, voor het leven.



Onze missie
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NU, WAT
WIJ UIT
WILLEN
DRAGEN.

NU, ondersteunt de AJN de 
jeugdartsen in het inspireren 

van elkaar, het borgen van 
goed vakmanschap en het 

creëren van landelijke
 slagkracht. 

NU, zodat 
we als jeugdartsen bij 
kunnen dragen aan het zo 

kansrijk en gezond mogelijk 
opgroeien van alle jongeren 

in Nederland.





NU, VOOR GEZONDE KINDEREN. 

NU, VOOR GELUKKIGE JEUGD.

NU, VOOR PRETOOGJES. 

NU, VOOR IEDEREEN. 

NU, VOOR HET LEVEN. 



Ons toekomstbeeld is een gezonde en 
gelukkige jeugd.

Daar dragen wij aan bij als wij allen goed 
opgeleide en gepassioneerde jeugdart-
sen zijn, die ons vak vanuit eigen motiva-
tie uitdragen en een stapje meer zetten 
dan in ons individuele werk op ons 

afkomt.

Als we de brug tussen de medische zorg 
en maatschappij niet slaan, lopen we het 

risico op een ongezonde en ongeluk-
kige maatschappij, grote 

verschillen in gezondheid, 
niet passende zorg voor 

jeugdigen en hoge 
zorgkosten. Als jeugdartsen 

dragen wij samen bij aan 
een gezonde en gelukkige 

jeugd waarbij elk kind, jongere 
en ouder gepaste zorg of hulp 

krijgt. Hiermee verlagen wij landelijke 
zorgkosten en verkleinen we bestaan-

de gezondheidsverschillen.

NU, HOE
ONZE IDEALE
TOEKOMST
ERUIT ZIET.
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Onze visie



NU, WAAR WE VOOR STAAN.

Met maar liefst meer dan honderd jaar geschiedenis en de dagelijkse bijdrage van 
talloze jeugdartsen hebben wij een stevige basis gelegd voor onze zorg en samen-
werking. Deze is opgebouwd vanuit de waarden waar wij voor staan: we werken 
deskundig, inspirerend en overstijgend. Deze waarden vormen ons fundament als 
individuele jeugdarts en als AJN. 

1. DESKUNDIG

Ik als jeugdarts 
Ik weet hoe een kind gezond opgroeit en 
welke zorg passend is voor elk individu. Het is 
voor mij duidelijk wanneer het niet goed gaat 
of dreigt te gaan in de ontwikkeling, gezond-
heid, gedrag en veiligheid van een jeugdige 
en/of gezin. Om mijn deskundigheid up-to-da-
te te houden, zorg ik dat ik op de hoogte ben 
van de ontwikkelingen in zowel mijn vak als 
de maatschappij. Daarnaast registreer ik me 
iedere vijf jaar in het KNMG BIG-Register. Ik 
werk transparant en laagdrempelig en toets 
mijn handelen bij collega’s. Door mee te 
werken aan onder andere publicaties, onder-
zoek en presentaties draag ik bij aan de 
ontwikkeling van mijn vak. 

Wij als AJN
Wij stellen de kaders voor de opleiding tot 
jeugdarts en opleiding ‘arts maatschappij en 
gezondheid’ en het bijbehorende competen-
tieprofiel. Hieruit kunnen opleiders oplei-
dingseisen en een plan samenstellen die 
bijdragen aan de kwaliteit van ons vak. Om 
ons vak relevant en aantrekkelijk te houden 
voor aankomende collega’s, toetsen we onze 
kaders voortdurend aan de ontwikkelingen in 
de maatschappij. Bij relevante en actuele 
ontwikkelingen organiseren we bijscholingen 
waardoor wij aan blijven sluiten bij de ontwik-
kelingen in de maatschappij. Ook stellen we 
de herregistratie eisen vast. Om de kwaliteit 
van ons werk als jeugdarts te borgen, werken 
we samen met landelijke koepels en beroeps-
organisaties voor disciplines waar wij als 
jeugdarts in ons dagelijkse werk mee samen-
werken.

Onze kernwaarden

Nu, voor goed vakmanschap
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2. INSPIREREND

Ik als jeugdarts
Ik inspireer ouders, jongeren en kinderen om 
zelfvertrouwen te hebben in hoe ze hun eigen 
leven vormgeven. Ik geef ze handvaten om 
zelf verandering in gang te zetten en op zoek 
te gaan naar de juiste steun en hulp. 
Ouders inspireer ik specifiek door te laten 
zien hoe ze hun kind ondersteunen en 
omgaan met opvoedsituaties. Dit doe ik door 
verwonderd te zijn en complimenten en 
bevestiging te geven. Naast jeugdigen en hun 
ouders inspireer ik ook medisch specialisten, 
medewerkers van scholen en 
medewerkers van peuterspeel-
zalen en kinderdagverblij-
ven. Dat doe ik door het 
delen van bijvoorbeeld 
casussen, bij voorkeur 
met de toestemming 
van ouders en de jeug-
dige. 

Wij als AJN
Wij inspireren de jeugdartsen onderling om 
zich tot nog betere jeugdartsen te ontwikke-
len. Dat doen we door het in de spotlights 
zetten van rolmodellen, het organiseren van 
scholingen en het delen van verhalen op soci-
ale media en tijdens bijeenkomsten. Daar-
door maken wij het mogelijk om elkaar te 
vinden, te inspireren en elkaar te ondersteu-
nen bij wetenschappelijke initiatieven. 

Nu, voor inspiratie



Nu, voor landelijke slagkracht
3. OVERSTIJGEND

Ik als jeugdarts 
Als jeugdarts kijk ik niet alleen naar het speci-
fieke probleem, maar plaats ik dit ook in de 
gehele ontwikkeling, gezondheid en context 
van het kind. Ik kijk naar zijn sociale omge-
ving, wat hij nodig heeft en wat afwijkend kan 
zijn van de oorspronkelijke klacht. Daarnaast 
interpreteer ik individuele bevindingen collec-
tief en vertaal ik deze bevindingen naar 
beleidsmatige advisering voor alle jeugdigen 
in een gemeente of Nederland in het geheel.*  
Naast mijn eigen kennis, werk ik bij al mijn 
werkzaamheden samen met verschillende 
experts binnen diverse disciplines en zoek ik 
verbindingen met regionale partners. Hierbij 
zoek ik werkgebieden op die de leefwereld 
van de jeugdigen raken. 

Wij als AJN
Als AJN leggen we verbindingen tussen stra-
tegische thema’s en de dagelijkse praktijk. 
We formuleren standpunten over de opgroei-
ende jeugd. Daarnaast professionaliseren en 
positioneren we onze maatschappelijke 
doelen. Ook ondersteunen we op landelijk 
niveau de kwaliteit van opleidingen en de 
uitvoering van ons vak. We zetten ons in voor 
een betere samenwerking tussen de eerste 
en tweedelijns gezondheidszorg om de zorg 
voor de jeugd te verbeteren. We stimuleren 
en ondersteunen samenwerking met andere 
beroepsgroepen en -verenigingen op lande-
lijk niveau. Ook beïnvloeden wij de politieke 
en publieke opinie door wetenschappelijk 
beleid en onderzoek te stimuleren en facilite-
ren. 

*Daar waar Nederland staat, wordt ook de Nederlandse Antillen bedoeld.
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Als AJN spelen wij in op trends en ontwikkelingen. We zijn continu op zoek naar de 
actuele vraag van kinderen, jongeren, ouders en collega’s om ons heen. Hiermee 
ondersteunen wij anderen en elkaar waar dat mogelijk is. Dit doen we aan de hand 
van verschillende rollen. 

Als leden zorgen wij ervoor dat iedereen weet waar wij als jeugdarts voor staan. 
We verspreiden ons verhaal overal waar mogelijk. We maken de preventieve
belangen van kinderen, jongeren en ouders hoorbaar en voelbaar. Doordat we
verbinder, inspirator en stimulator zijn, vinden we aansluiting bij het sociale en
professionele netwerk rondom jeugdigen. Zo weten partners ons te vinden.

De deler
Wij, de AJN-leden, zijn de delers. Doordat wij 
verhalen over onze casussen en opgedane 
kennis met elkaar delen, kunnen wij als leden 
samen oplossingen vinden voor uitdagingen 
die wij dagelijks tegenkomen. We zijn elkaars 
sparringpartner, kennisverschaffer en inspira-
tor. Hierdoor ontstaat energie en blijven we in 
contact met de passie voor ons vak. 

De bruggenbouwer
Wij als lid maken het verschil. We zijn de 
bruggenbouwers tussen jeugdigen en de 
medische wereld. Maar ook tussen de 
leefwereld van de jeugdigen, landelijke 
ontwikkelingen en de politieke wereld. We 
zijn de verbinder, lobbyist en belangenbehar-
tiger. Samen verzamelen we de verhalen 
van kinderen, jongeren en ouders. 

ALS
LID

“Als bestuur en als lid van de AJN werken wij aan de hand van 
verschillende rollen. Deze rollen geven ons overzicht van dat 
wat wij doen als vereniging.”
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NU, VOOR DE WERELD
Onze rollen

Als AJN spelen wij in op trends en ontwikkelingen. We zijn continu op zoek naar de 
actuele vraag van kinderen, jongeren, ouders en collega’s om ons heen. Hiermee 
ondersteunen wij anderen en elkaar waar dat mogelijk is. Dit doen we aan de hand 
van verschillende rollen. 

Als leden zorgen wij ervoor dat iedereen weet waar wij als jeugdarts voor staan. 
We verspreiden ons verhaal overal waar mogelijk. We maken de preventieve
belangen van kinderen, jongeren en ouders hoorbaar en voelbaar. Doordat we
verbinder, inspirator en stimulator zijn, vinden we aansluiting bij het sociale en
professionele netwerk rondom jeugdigen. Zo weten partners ons te vinden.

“Als bestuur en als lid van de AJN werken wij aan de hand van 

NU, VOOR DE WERELD
Onze rollen



WAARIN WIJ LEVEN.
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Onze rollen

De wegwijzer
Wij, als bestuur, stellen de kaders vast voor 
de vakinhoudelijke beroepsopleiding, accre-
ditatie en herregistratie. We helpen leden om 
hun eigen positie in te nemen bij nieuwe 
ontwikkelingen. Daarnaast stimuleren we hen 
om richtlijnen mee te ontwikkelen en weten-
schappelijk onderzoek uit te voeren. We zien 
onszelf als facilitator, kennisverschaffer en 
stimulator. 

De schijnwerper
We helpen leden gebruik te maken van 
verhalen en ideeën van kinderen, jongeren 
en ouders tijdens het inrichten en uitvoeren 
van hun werk. We zetten rolmodellen in de 
spotlight en faciliteren momenten waarop 
leden met elkaar ervaringen kunnen delen. 

De hefboom
Wij als bestuur zijn de hefboom. Als jeugdart-
sen vinden we elkaar in woord en daad. We 
werken samen met andere partijen die zich 
verenigd hebben. Samen hebben wij meer 
impact. Want als gezicht en stem van alle 
jeugdartsen oefenen we invloed uit op lande-
lijk niveau. Hierdoor creëren we een omge-
ving die op één lijn zit, met altijd in ons achter-
hoofd het belang van de jeugdigen. 

ALS
BESTUUR

WAARIN WIJ LEVEN.
Onze rollen

ALS
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+In een wereld waarin anderen zich richten 
op problemen en ziekte, richten wij ons 
individueel en collectief op vroege signa-
lering en preventie. Wij zorgen ervoor dat 
er sneller hulp dichtbij huis aanwezig is en 
dat preventie vorm krijgt door kinderen, 
jongeren en ouders te ondersteunen. Als 
jeugdarts optimaliseren we de gezond-
heid van de jeugd en zijn wij een laag-
drempelig aanspreekpunt voor gezond-
heidsbedreigingen en problematiek. 

Voor elke specifieke situatie maken we 
nieuwe afwegingen met daarbij actuele 
ontwikkelingen en onze richtlijnen in ons 
achterhoofd. Door onszelf te blijven scho-
len houden we onze kennis op peil. Vanuit 
onze eigen nieuwsgierigheid en analyti-
sche en overstijgende blik sluiten we aan 
bij de behoefte en mogelijkheden van 
ouders en jeugdige

In de AJN verbinden we ons als jeugdart-
sen. Verenigd brengen wij als jeugdartsen 
een beweging op gang naar meer 

preventie en een gezondere jeugd in 
Nederland. Hiervoor werken wij samen 
met andere partijen en ondersteunen 
elkaar daar waar nodig. Wij horen en 
laten de verhalen en ideeën van jeugdi-
gen en ouders horen, sluiten aan bij hun 
behoefte en zetten hun belang voorop. 
 
Waar de jeugdarts de verbinder is voor 
kinderen, jongeren en ouders binnen de 
sociale omgeving en de gezondheids-
zorg, is de AJN dit voor ons als jeugdart-
sen. Wij zorgen voor een garantie van 
kennis, kwaliteit en verbondenheid waar-
bij we onszelf naar het hoogst haalbare 
niveau tillen. Daar hoort het inspireren 
door onze passie voor het vak te uiten 
altijd bij. Als verbinder zorgen wij voor 
gedeelde waarden en werken wij vanuit 
dezelfde missie en visie. 

‘’Wij zijn er voor de jeugdarts. 
Wij zijn de AJN.’’

NU, VOOR HET
ONDERSCHEID DAT
WE MAKEN.

Onze merkrelevantie









Onze doelgroep

AJN is er in eerste instantie voor onszelf, de jeugdarts. We zijn er om ervoor te zorgen dat we met 
elkaar kwaliteit leveren, elkaar ontmoeten, inspireren en verbindingen leggen. Zo helpen we 
elkaar en zorgen we ervoor dat de randvoorwaarden in orde zijn, zodat wij als jeugdarts ons werk 
kunnen doen.

Ons werk doen we uiteindelijk allemaal voor 
de jeugdigen in Nederland. Wij zorgen voor 
preventieve zorg en vroegsignalering op soci-
aal, fysiek en mentaal gebied zodat de jeugd 
tussen -9 maanden en 23 jaar gezond kan 
opgroeien. Want van nu gezond en gelukkig 
opgroeien, hebben zij de rest van hun leven 
profijt. 
De één heeft geen hulp nodig en de ander 
wel. We schotelen geen kant-en-klare oplos-
singen voor: we helpen samen zoeken naar 
dat wat het beste is voor de jeugdige. Dat 
doen we samen met alle betrokkenen: fami-
lie, vrienden en eventueel leerkrachten. 

Alle jeugdigen tussen de -9 maanden en 23 
behoren tot onze doelgroep. Maar zij staan 
niet alleen in deze wereld. We zien de familie 
en andere direct betrokkenen ook als onze 
doelgroep. Wij helpen hen bij het maken van 
goede en gezonde keuzes voor hun (klein)-
kinderen door ze te inspireren en het geven 
van goede adviezen. 
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NU, WAAR WE
HET VOOR DOEN.

“Jeugdartsen zijn de opa’s en 
oma’s van nu. Ze kunnen je 
beter maken!”

AJN

Jeugdartsen

Jeugdigen

Gemeenten & 
JGZ-Managers



SONGTEKST VAN LIED
GEZONGEN TIJDENS DE
ABC-DAG, JANUARI 2017. 
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Lieve dokter 
 
Lieve dokter ik wil even met u praten                      
Met mij gaat het goed, ik ben nu groot 
Ik lijk in niets meer op die kleine meid van 
vroeger 
1.70, en mijn haren niet meer rood 
 
U kunt zich mij vast niet herinneren 
Maar ik u wel, ook al is het lang terug 
U was heel groot en leek alles te weten 
U stelde vragen en schreef ook heel erg vlug 
 
Als ik denk aan die kleine meid van vroeger 
Dan denk ik aan een kind dat niet gelukkig was 
Ik was onzeker toen ik voor het eerst bij u moest 
komen 
Wat bleek en angstig, ik werd ook vaak gepest 
 
Ik had een juf, die leek mij niet te begrijpen 
Dacht dat ik lui was en ik voelde mij dan slecht 
En als ik moe was en nauwelijks op kon letten 
Dan zei ze: kind van jou komt niets terecht 
 
Maar hoe kon ze weten hoe het er thuis bij mij 
aan toe ging  
Hoe kon ze weten dat ik soms maar zelden sliep 
Dat mijn moeder onder spanningen gebukt ging 
En vaak verdrietig, doelloos door de kamer liep 
 
Begrijp me goed, ik neem niemand iets niets 
kwalijk 
Want geen mens die doorhad hoe het werkelijk 
was 

Bij ons thuis voelde ik mij heel onveilig 
Maar leek van buiten een sprookje uit een blad 
 
Maar toen u als arts bij ons op school kwam 
Prikte u snel door mijn act en houding heen 
U werd niet boos, maar leek mij te begrijpen 
En zo viel mijn muur, al was het steen voor steen 
 
En voor het eerst dat ik mij kon herinneren                      
Kregen ik en mijn ouders  eindelijk hulp 
Alsof ik plots na heel veel jaar een beetje lucht 
kreeg 
Eindelijk moed had om te kruipen uit die schulp 
 
U ging verbinden tussen thuis en school en 
huisarts 
Met veel respect, dat  herinner ik nog wel 
Voelde mij veilig nu een andere met ons mee 
keek 
En ook de juf deed anders, minder fel 
 
Lieve dokter u zult mij niet meer herinneren  
Maar uw hulp bracht ons gezin een hele hoop 
Lieve dokter, ik ben u nooit vergeten 
Want wat u ons bracht... is met geen geld te koop 
 
Lieve dokter, ik wil u vandaag bedanken 
Voor het waken over dat meisje in die klas 
Lieve dokter ik ben u nooit vergeten 
Dank u wel, dank u wel dat u er was 
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JEUGDARTS: 'DOOR JE KIND TE LATEN 
VACCINEREN, BESCHERM JE DE HELE 
BEVOLKING'
Jeugdarts en bestuurslid Henrike ter Horst
LindaNieuws 26/10/2016

DIEPTEPUNT IN VACCINATIES
Jeugdarts ziet acceptatie rond inenten wel langzaam toenemen

Jeugdarts en bestuurslid Esther Kramer
De Gelderlander 30/11/2016

JEUGDARTSEN BEZORGD OVER POSITIE JGZ
Jeugdarts en voorzitter Mascha Kamphuis
Medischcontact.nl 03/11/2016

ONZE PROBLEMEN VRAGEN OM MEER 
DAN PILLEN
Jeugdarts Bernice Samson
CJG RIJNMOND 06/08/2017

MIJN KIND LUST GEEN WATER!!
Jeugdarts en bestuurslid Henrike ter Horst
Captise.nl 4/09/2017

MAZELEN NU WEL ERG DICHTBIJ
Jeugdarts Jeanne-Marie Hament
Radio 1 18/05/2017

OOK IN NEDERLAND SCHIETEN OUDERS 
DOOR MET SUPERGEZOND ETEN
Voorzitter Mascha Kamphuis
Ad.nl 16/05/17
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“Het fijne aan de jeugdarts is 
dat ze vijf jaar later nog weten 
wie je bent.”

“De adviezen die de artsen je 
geven; dat zijn echte levens-
adviezen.”

“De arts is iemand waarbij je 
terecht kunt op alle gebieden 
van ontwikkeling van je kind.”

“Met de jeugdarts heb je een 
bijzondere relatie.”

“De jeugdarts weet je verhaal, 
helpt en ondersteunt je.”

“Ze voelt een beetje als een 
tante. Zo'n suikertante die je 
verwent op het gebied van je 
gezondheid.”

“Supervertrouwd, eerlijk, 
oprecht en open. Dat is de 
jeugdarts voor mij.”

“Als je het leven vergelijkt met 
een huis, dan zorgen de 
jeugdartsen ervoor dat de 
fundering niet inzakt.”

“Als je houdt van brandjes 
blussen, dan word je nooit 
vrienden met een jeugdarts. 
Die zorgt ervoor dat er geen 
brandjes kunnen ontstaan.”

QUOTES.
Van doelgroep

- Een meisje van 11

- Een jongere van 16

- Een ouder

- Een ouder

- Een opa van een kind van 2

- Een ouder van een kind van 2 en van 7

- Iemand die net ouder is geworden

- Iemand die al twee
  oudere kinderen heeft

- Een ouder van een kind van 1



Onze visie en kernwaarden, oftewel ons DNA, nemen we als vertrekpunt in alles wat we zeggen, doen en 
sturen. Alleen zo bouwen we een herkenbaar, mooi en sterk merk. 

Of we nu communiceren om ouders te informeren, onze toegevoegde waarde in de maatschappij met 
gemeenten te bespreken, allerlei betrokkenen te amuseren of elkaar iets te leren/inspireren. Door eendui-
dig te communiceren komen we in gesprek met elkaar en met onze doelgroep. Dit creëert betrokkenheid. 

Ons uiteindelijke communicatiedoel: 
Onze verschillende doelgroepen zijn zich bewust van ons bestaan en voelen zich geraakt, betrokken en 
goed geïnformeerd over ons vak, onze vereniging en vooral onze WAAROM. 

De AJN heeft veel leden, ruim 1200. Zij communiceren allemaal op een andere manier, komen op verschil-
lende plekken en krijgen telkens met andere situaties te maken. Om te zorgen voor eenduidige communi-
catie hebben we een checklist opgesteld. Hiermee check je, alvorens je communiceert, of je boodschap 
aansluit bij de AJN. 

1. Creëert het impact voor ons vak en/of de AJN?

2. Communiceer je vanuit onze waarom? 
  Nu, voor het leven 

3. Past het bij minimaal twee van onze waarden? 
  Inspirerend, Deskundig, Overstijgend 

4. Communiceer je vanuit je hart? 
  Dus durf je vanuit je eigen passie te schrijven. Met je eigen persoonlijke inslag.

5. Is het in de stijl van de AJN? 
  Gebruik je het logo? De standaard lettertypes? Dezelfde kleuren? 

6. Maak je gebruik van het ‘Nu, voor het leven’-beeldmerk?

7. Draagt het bij aan een gezondere en gelukkigere jeugd?

Mocht je iets op een platform delen, tag de AJN dan altijd even.  
Heb je twijfel over de inhoud van je verhaal of boodschap of heb je hulp nodig?
Mail dan naar communicatie@ajnjeugdartsen.nl

Wil je meer informatie over het ontwikkelen van content? We hebben een klein document voor je ontwikkeld dat over het 
schrijven van eenduidige communicatie gaat. 
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NU, OVER ONZE
COMMUNICATIE.
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Oftewel: nawoord

TURBOSAMENVATTING.

Sinds 2003 zijn zij verenigd in de 
beroepsvereniging AJN. Dat zijn wij. 

We zijn er NU, voor het leven. 

We handelen vanuit onze drie waarden: 
inspirerend, deskundig en overstijgend. 
We doen dat om elkaar, de jeugdartsen 
in Nederland, te helpen zo goed mogelijk 
hun werk te doen. Zo dragen we bij aan 
het gezond en gelukkig opgroeien van 
alle jeugdigen in Nederland. 

We nemen een unieke positie in door 
met z’n allen vanuit dezelfde focus en 

bijbehorende waarden te werken en ons 
verhaal te vertellen vanuit ware emoties 
en onze passie voor de jeugd. Dat doen 
we als arts voor de jeugdigen en als AJN 
voor de jeugdartsen. 

Met veel jeugdartsen samen kunnen we, 
samen met onze partners, bereiken dat 
de jeugd in Nederland gezond en geluk-
kig blijft. 

NU, voor de jeugdartsen. 
NU, als de AJN. 
NU, voor het leven. 

Ken je de jeugdarts? De arts die je zag toen je nog maar heel klein was, en later 
toen je op school zat en als het even niet zo goed met je ging, wat vaker dan 
gebruikelijk. Wat zijn ze er al lang en ook altijd dicht bij waar je woont.  
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COLOFON.






