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VOORWOORD
In 2018 zag ik de vereniging weer groeien! In ledental, in ambitie, in zichtbaarheid en bereik. De AJN, en de afdelingen vierden 

alweer hun 15-jarig lustrum, met mooie scholingen, feestelijke dineetjes en een prachtige Dopper.

 

Het jaar stond in het teken van ‘Samen varen’. En er is heel veel samen gevaren om het thema preventie voor de jeugd verder 

vorm en uitvoering te geven! We zaten aan tafel bij VWS voor gesprekken over onder meer de vaccinatiegraad, kansrijke start 

en de meldcode kindermishandeling. We brachten standpunten uit rondom schoolverzuim, vaccineren en beeldschermgebruik. 

We ondertekenden de ‘Schadenota’, tegen uitzetting van langdurig verblijvende kinderen, maar ook het Manifest voor 

Leefstijlgeneeskunde om de zorg voor leefstijl-gerelateerde aandoeningen in Nederland radicaal te veranderen. De media 

hebben ons beslist gevonden. Met optredens over vaccineren (alweer), scoliose en de suikertaks, hebben we bij kunnen 

dragen aan het maatschappelijk debat over deze onderwerpen. Het pleidooi voor een vaccinatie-gesprek voor 16-jarigen 

kwam terecht in de brief vanuit VWS als één van de maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen. We werkten samen met 

de koepels, KAMG en V&VN om nader draagvlak te verkrijgen voor de jeugdarts in de toekomst, met centraal opleiden bij de 

SBOH wat startte per 2019, en mogelijk een vierjarige opleiding.

 

Het mooie werk van de jeugdarts werd ook in beeld gebracht in een video; hierin vertellen drie gepassioneerde jeugdartsen 

wat het vak voor hen betekent: Nu voor het leven: De Jeugdarts.

 

2018 was ook het jaar waarin maar liefst zes bestuursleden afscheid namen. Mooi was dat deze plekken zeer vlot ingenomen 

werden door goede en betrokken collegae. Met ook een nieuwe voorzitter, moet het goedkomen om met frisse energie weer 

een hoop moois te doen voor de jeugd in 2019! Jullie, meer dan 1200 leden met maar liefst tien zeer betrokken ambassadeurs 

en vele heel actieve leden, maken van de vereniging een krachtige en prachtige klup! Ik wil jullie hier enorm voor bedanken. 

Ook een dankjewel voor alle samenwerkingspartners, want ook met jullie willen we graag samen verder varen!

 

Mascha Kamphuis, oud-voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland

Mede namens Astrid Nielen, voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland

http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/ajn-ondertekent-schadenota-tegen-uitzetting-langdurig-verblijvende-kinderen/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/ajn-ondertekent-manifest-voor-leefstijlgeneeskunde/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/ajn-ondertekent-manifest-voor-leefstijlgeneeskunde/
https://vimeo.com/302028917
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BESTUUR & BEDRIJFSBUREAU

De AJN weet steeds beter de rol en het vak van de jeugdarts op de kaart te zetten. De AJN blijft standvastig de unieke 

positie van de jeugdarts als verbinder tussen de jeugdgezondheid en het sociale domein onderstrepen. 

Het jaar 2018 was het jaar waarin we ons 15-jarig bestaan vierden, we onze video lanceerden over het werk van de 

jeugdarts, er weer verder werd samengewerkt met externe partners en het jaar waarin we afscheid namen van de 

voorzitter en bestuursleden en een nieuwe voorzitter en dito bestuursleden mochten verwelkomen!   

Bestuur

De AJN-bestuursleden hebben de verschillende portefeuilles verdeeld. Deze zijn divers van aard. Zo zijn er inhoudelijke, 

strategische en beleidsmatige onderwerpen en onderhouden bestuursleden contacten met afdelingen, commissies en 

ketenpartners.  
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SAMENSTELLING BESTUUR PER EIND 2018BESTUUR & BEDRIJFSBUREAU

 Marjolein 

Astrid Nielen van der Laan-Coenen  Inge Tissen Irene Peeters Petra Jaarsma  Anneke Witt 

Caroline Schouten Henrike ter Horst Ria Brouwer

Afgetreden:
Mascha Kamphuis Karien Wielaart Esther Kramer Marleen Johannes Pim Jansen Riet Haasnoot
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MISSIE/VISIE - BELEIDSKOERS   
      

Missie    

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

      

Onderstaand een beknopte weergave van enkele resultaten die de AJN heeft weten te realiseren. Voor overige 

resultaten verwijzen we naar het totale jaarverslag:           

 

• Drie mooie wetenschappelijke dagen, met in maart een prachtig lustrum-event 

• Invloed uitoefenen op ontwikkelingen binnen de JGZ; voor belangrijke onderwerpen zoals vaccineren en preventie 

 in het algemeen 

• Inbreng en accordering van diverse richtlijnen 

• Zichtbaarheid met interviews en artikelen in landelijke media; dagbladen en ook verschillende TV-optredens 

 van diverse jeugdartsen 

• Actief binnen verschillende bondgenootschappen zoals de Taskforce Rookvrije Start

BESTUUR & BEDRIJFSBUREAU
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Bestuurlijke overleggen

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

bedrijfsbureau. Sinds 2016 werkt de AJN met een dagelijks bestuur dat besluit over meer organisatorische zaken. Dit 

‘DB’ bereidt ook zaken voor, voor besluitvorming in het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur heeft maximaal acht 

keer per jaar overleg en het dagelijks bestuur komt maandelijks 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, voorgenomen besluiten getoetst en vragen over en weer beantwoord. De 

ABC-raad vergadert drie keer per jaar in Utrecht. Ook de ABC-raad maakt goed gebruik van de besloten Facebookgroep 

om snel informatie met elkaar te delen. 

 

Algemene ledenvergaderingen 

In 2018 zijn twee algemene ledenvergaderingen (ALV’s) gehouden tijdens de landelijke wetenschappelijke AJN-dagen 

in maart en november. Tijdens deze ALV’s werden onder meer het beleid en de koers van de AJN besproken. Ook wordt 

tijdens de ALV het financiële reilen en zeilen verantwoord. De AJN-dagen zijn in 2018 per vergadering goed bezocht, 

gemiddeld door 291 leden per wetenschappelijke dag.

 

Beleidsweekend

Tijdens het jaarlijkse beleidsweekend van het landelijk bestuur is onder meer gereflecteerd op de samenwerking binnen 

dit vrij nieuwe bestuur, vijf nieuwe leden, en op hoe we elkaars inbreng zo optimaal mogelijk tot zijn recht kunnen laten 

komen. Tijdens dit weekend was er ook veel aandacht voor het bepalen van belangrijke thema’s voor komend jaar. 

BESTUUR & BEDRIJFSBUREAU

Opkomst AJN dagen

 mrt-18  nov-18  ABC dag

323

259

51
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Bedrijfsbureau  

Voor het bedrijfsbureau is 2018 stabiel verlopen. Ondanks een langdurig zieke collega bleef mede door tijdelijk inzet alles 

goed doordraaien. In september hebben wij een nieuwe secretaresse mogen verwelkomen, Gea Wieles, ter vervanging van de 

langdurig zieke collega. Het aantal mensen dat lid geworden is van de AJN blijft gestaag groeien Aan het einde van het jaar 

hadden we 1.320 leden waar we in 2017 eindigden op 1.289. We hebben in 2018 87 opzeggingen ontvangen en 100 nieuwe 

aanmeldingen. De AJN telt op 1 januari 2019  1.233 leden. KAMG, VAV (fusie van NVAG, VAGZ & VIA), FMG & SSGO maakten in 

2018 ook gebruik van de dienstverlening van ons bedrijfsbureau.

Financiële paragraaf

Het jaar is afgesloten met een negatief saldo € 34.231,-, hetgeen niet is conform de begroting van 2018. Dit negatief saldo 

is ondanks hogere baten grotendeels ontstaan door onvoorzien hogere personeelskosten door ziekte en hogere uitgaven 

voor de wetenschappelijke vergaderingen en PR & communicatie. Het negatieve saldo vingen we vanuit de vaste reserve op. 

De afdracht aan de KAMG is in 2018 verhoogd. Om deze reden is een contributieverhoging a 5 euro per lid voor 2019 op de 

algemene ledenvergadering in november 2018 voorgesteld en zonder bezwaren aangenomen. De baten zijn hoger uitgevallen 

dan begroot door een 2-tal factoren: een toename in het ledenaantal en toename van de  dienstverlening aan derden (KAMG, 

VAV voorheen NVAG, VAGZ en VIA). Hoewel de baten hoger zijn dan begroot komt het behaalde negatieve saldo niet overeen 

met de vastgestelde begroting 2018. Dit komt doordat een aantal kostenposten hoger is uitgevallen dan voorzien:

• Personeelskosten: Wegens toegenomen dienstverlening aan derden.

• Wetenschappelijke vergaderingen: deze extra kosten zijn enerzijds te verklaren door gebruik te maken van een 

 duurdere locatie en extra aankleding wegens het Lustrum AJN. Anderzijds viel het deelnemersaantal tegen.

• PR, website: extra kosten voor het ontwikkelen van de AJN app en het maken van een heel mooie promotiefilm over het 

 vak van jeugdarts

• Onvoorzien: de uitgaven onder dit onderwerp bestonden voornamelijk uit werving en selectie van een nieuwe medewerker, 

 wegens langdurige ziekte van een personeelslid.

2018 was een Lustrumjaar en de bestemmingsreserve Lustrum AJN is extra gebruikt om dit Lustrum vorm te geven.

BESTUUR & BEDRIJFSBUREAU

 Factuur voorkeur leden

post e-mail

421

792

Betalingsvoorkeur leden

factuur incasso

188

1025
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018  (na verwerking jaarsaldo / in € )

 31-12-18  31-12-17 
ACTIVA    
    
Vlottende activa
Debiteuren  10.586   2.937  
Omzetbelasting  6.162   9.781
Lening KAMG  13.000
Overige vorderingen & overl. Activa  2.949   7.247 

Liquide middelen     503.816   587.747  
        
TOTAAL    536.513   607.712 
    

PASSIVA    

Eigen vermogen    
Algemene reserve    412.608   445.589   
    
Bestemmingsreserve   
Ondersteuningsfonds wetenschappelijke ontwikkelingen 17.367  17.367
Scholingscarrousel 2.284   2.957
Onderwijskundige ondersteuning 18.201  18.201
Activiteiten afdelingen AJN 11.017  12.017
Wetenschappelijke activiteiten 20.356  30.356
Automatiseringsfonds 5.431  5.431
Lustum AJN 2.000  10.000
Lustum Oranjewoud 5.000  5.000
AJN/Flora van Laar prijs 363  1.113  
      82.019    102.442  
    
Kortlopende schulden    
Overige schulden en overl. passiva  41.886   59.681  

    
TOTAAL    536.513   607.712

BESTUUR & BEDRIJFSBUREAU



11 2018JAARVERSLAG

<< terug naar inhoudsopgave

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018  ( in € )

 2018 begroting 2018 realisatie  
BATEN        
Contibuties 395.000   406.938 
Fedratie bijdrage KNMG 140.000   140.407 
Accreditatie 30.000   27.270 
Dienstverlening derden (KAMG, NVAG, VAGZ) 37.500   7 1 .1 15 
rente 500   20 
Overige baten 15.000   20.578    

TOTAAL BATEN     618.000   666.328    

LASTEN    
Afdracht aan de afdelingen 18.000   17.891 
Afdracht federatiebijdrage KNMG 136.000   135.974 
afdracht aan de KAMG 99.000   100.429 
Huisvestingskosten 24.500   23.701 
Personeelskosten 220.000   231.018 
Bureaukosten 18.000   16.678 
Ledenbulletin 12.000   11.978 
Wetenschappelijke vergaderingen 1.000   34.353 
Reis-, verbijf- en vergaderkosten 45.000   45.766 
Bijdragen aan derden 1.500   400 
PR, Website 10.000   4.592 
Ontwikkeling app -  4.575 
Promotiefilm - 8.466 
Diensten derden 12.000   10.274 
Ledenwerfcampagne 16.000   16.988 
Bijdrage aios-leden LOSGIO -  1.230 
Onvoorzien 5.000   36.764 
Reservering lustum AJN - 2.000   
    
TOTAAL LASTEN      618.000   699.309   

SALDO VAN BATEN EN LASTEN  0 -32.981

BESTUUR & BEDRIJFSBUREAU



12 2018JAARVERSLAG

<< terug naar inhoudsopgave

ONTWIKKELINGEN VAN LEDEN IN 2018
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OPLEIDING

AJN & 
POLITIEK

De AJN is als wetenschappelijke vereniging verantwoordelijk voor het vaststellen van het competentieprofiel en de 

inhoud van de opleiding tot Jeugdarts KNMG. De commissie Opleiding & Onderwijs (O&O) adviseert het bestuur daarbij. 

Voor de specialisatie tot arts Maatschappij & Gezondheid (M&G) is de AJN verantwoordelijk samen met de andere 

wetenschappelijke verenigingen die onder de KAMG vallen. In het Concilium van de KAMG zijn in 2015 de competenties 

en de inhoud van de opleiding tot arts M&G besproken en is een concept opleidingsplan opgesteld. In 2016 is 

dit opleidingsplan gepresenteerd aan het KAMG bestuur en vastgesteld. De commissie O&O heeft het concept 

opleidingsplan besproken en een advies hierover opgesteld aan het AJN-bestuur. Dit advies is verwerkt in een reactie 

van de AJN aan de KAMG. Een werkgroep van de AJN heeft het plan uitgewerkt voor het domein Jeugd in samenwerking 

met de commissie O&O. Diverse (bestuurs)leden nemen actief deel aan overleggen van de verschillende organisaties en 

commissies die een rol spelen in de kwaliteitsbewaking en ontwikkeling van opleiding tot jeugdarts KNMG en arts M&G. 

De commissies die zich naast de commissie Opleiding & Onderwijs van de AJN bezig houden met opleiden zijn:  

• Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen - RGS • Concilium KAMG 

• Opleidingscommissie M&G van opleidingsinstituut NSPOH 

• Profielcommissies JGZ van opleidingsinstituten NSPOH en TNO 

• Capaciteitsorgaan (kamer sociale geneeskunde)

De AJN is in al deze commissies vertegenwoordigd, hetzij direct, hetzij via de KAMG. 

Om bij- en nascholingen te accrediteren voor het profiel Jeugdgezondheidszorg en M&G is er een accreditatiecommissie 

van de AJN. De leden hiervan, de accrediteurs, verzorgen zogenaamde audits. Daarbij wordt getoetst of de bij- of 

nascholing voldoet aan de gewenste kwaliteit. In 2018 zijn 312 accreditaties beoordeeld via de ABSG. Wil je meer weten 

over deze verschillende commissies, kijk dan op de AJN-website. 

Aantal aanvragen ABSG

2013                           216

2014                                     244

2015                                       269

2016                                              315

2017                                            303

2018                                              312

https://ajnjeugdartsen.nl
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Belangrijke onderwijs-activiteiten en nieuwsfeiten 2018: 

In 2018 is de AJN direct of indirect, via de KAMG, betrokken geweest bij enkele belangrijke ontwikkelingen in de 

opleiding en herregistraties die van grote invloed zijn voor de jeugdartsen. 

Landelijk werkgeverschap 

Het landelijk werkgeverschap (LWS) voor AIOS is ingegaan per 1 januari 2019. AIOS-en zullen dan bij de aanvang van de 

opleiding in dienst komen van de SBOH en niet meer bij een JGZ organisatie. Hierbij geldt een overgangsregeling voor 

artsen die al in opleiding zijn. Diverse leden van de AJN zijn intensief betrokken geweest bij de ontwikkelinge en opzet 

hiervan om de overgang zo soepel mogelijk te maken. Voor de meest actuele informatie zie ook: www.artsmg.nl 

• Het ministerie van VWS heeft het Beoordelingskader voor de herregistratie in 

 het BIG-register gepubliceerd. Daarmee is voor veel basisartsen en profielartsen 

 duidelijk geworden waar ze aan moeten voldoen als ze zich voor het eerst 

 herregistreren in het BIG-register. Deze nieuwe herregistratie eisen gelden per 

 1 januari 2020 met visitaties via ICT-groepen en evaluatie van je eigen 

 functioneren (EIF). Meest actuele informatie hierover is te vinden op www.knmg.nl. 

• Het landelijk opleidingsplan voor de geïntegreerde opleiding MG van 4 jaar. 

 Hiervoor is afgelopen jaar onder andere gewerkt aan een implementatieplan 

 www.artsmg.nl. 

OPLEIDING
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ONTWIKKELINGEN

AJN & 
POLITIEK

De AJN heeft zich in 2018 gericht op diverse ontwikkelingen en veranderingen die van invloed zijn op het opgroeiende 

kind. De AJN is op verschillende momenten zichtbaar geweest in de media en was ook regelmatig aanwezig bij 

overleggen, onder meer bij VWS in Den Haag.     

AJN-ambassadeurs 

Binnen de AJN zijn verschillende ambassadeurs actief die zich allen met passie en bevlogenheid inzetten voor een 

specifiek thema. Ze geven de jeugdarts in relatie tot de genoemde thema’s een gezicht. In 2018 is Wico Mulder 

benoemd tot ambassadeur adolescenten mede dankzij zijn inzet als jeugdarts binnen het MBO.

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. 

In 2018 waren er tien ambassadeurs actief: 

• Henrique Sachse, ambassadeur kinderveiligheid 

• Anneke Kesler, ambassadeur geboortezorg 

• Els Jonker, ambassadeur jonge mantelzorg 

• Willemien Boland, ambassadeur jeugdarts in de media (met name actief voor het vuurwerkmanifest) 

• Yvonne Vanneste, ambassadeur ziekteverzuim 

• Sigrid Hendriks, ambassadeur zorg voor zeldzaam 

• Celine van Klei, laaggeletterdheid 

• Ellen van der Linden, ambassadeur rookvrije jeugd  

• Vasanthi Iyer, ambassadeur Visus InZicht 

• Wico Mulder, ambassadeur jeugdarts adolescenten 
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Zichtbaar in de media! 

In 2018 verzorgden jeugdartsen individueel en sprekend vanuit de AJN, weer verschillende optredens in de media. Een 

korte terugblik: Vaccineren blijft een gewild onderwerp en ook was er aandacht voor meningokokken en de suikerlobby.

Eind oktober sprak collega Inge Moorman bij RTL 4 over de grote meningokokken-inenting Rotterdam en Jeanne-

Marie Hament vertelde in EenVandaag over de suikerlobby: klik hier.

Naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Verder met vaccineren’ kwamen er 20 november verschillende media-verzoeken 

binnen bij AJN Jeugdartsen Nederland. Een overzicht van alle optredens vind je hier. Met een sterk optreden van 

voorzittter Mascha Kamphuis in Buitenhof.

Tijdens de AJN-dag van 16 november zag de video De Jeugdarts het levenslicht. Deze zomer werkten Juliette Kolster, 

Wico Mulder en Jeanne-Marie Hament mee aan deze korte video (5 minuten) die in te zetten is aan tafel bij gemeenten 

en tal van andere voorlichtingsdoeleinden. 

Het uitzetten van kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen, is onverantwoord. Door jarenlange angst voor 

gedwongen uitzetting zijn zij extreem kwetsbaar. Daarom ondertekende de AJN 9 december de Schadenota tegen 

uitzetting langdurig verblijvende kinderen.

http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/meningokokken-en-suikerlobby-31-oktober/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/media-aandacht-20-november-terugkijken/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/sterk-optreden-mascha-kamphuis-in-buitenhof/
https://vimeo.com/302028917
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/ajn-ondertekent-schadenota-tegen-uitzetting-langdurig-verblijvende-kinderen/
http://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/ajn-ondertekent-schadenota-tegen-uitzetting-langdurig-verblijvende-kinderen/
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AJN & WETENSCHAP
In de doelstellingen van de AJN neemt wetenschap een belangrijke plaats in. De AJN zet zich in voor een 

wetenschappelijke onderbouwing van beleid in de Jeugdgezondheid, voor onderzoek en het meewerken aan 

JGZ-richtlijnen. De AJN doet dit met behulp van actieve leden, haar eigen wetenschappelijke commissie, door 

te participeren in de Wetenschappelijke Advies Commissies van het NCJ en het stimuleren van het doen van 

wetenschappelijk onderzoek. Dit laatste wordt gedaan door onder meer betrokken te zijn bij het organiseren van 

bijeenkomsten en congressen zoals de Oranjewoud-conferentie. Daarnaast doen bestuursleden en actieve leden mee 

aan expertmeetings en hebben zij zitting in begeleidingscommissies rond een breed scala aan onderwerpen.  

Richtlijn Advies- en Autorisatiecommissie JGZ (RAC)

De taken van de RAC zijn het begeleiden van het totale proces van de richtlijn-ontwikkeling voor de JGZ 

in samenspraak met de programmacommissie richtlijnen jeugdgezondheid van ZonMw. In de RAC zitten 

vertegenwoordigers vanuit AJN (jeugdartsen), V&VN (jeugdverpleegkundigen) en NVDA (doktersassistenten). 

Daarnaast zijn Actiz en GGD GHOR Nederland vertegenwoordigd in de RAC. Het NCJ krijgt gevraagd en ongevraagd 

advies van de Richtlijn Advies- en Autorisatie Commissie (RAC).  

Richtlijnen JGZ

De AJN is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe en het updaten van bestaande richtlijnen. Leden dragen 

bij aan een knelpunt-analyse en aan werk- en adviesgroepen tijdens de ontwikkeling. Ook geven zij commentaar op 

conceptversies van de richtlijn. Door de inzet van de leden wordt de positie van de jeugdarts en de praktijk van de 

JGZ goed verwerkt in richtlijnen. De samenwerking met ketenpartners tijdens de totstandkoming bevordert ook de 

samenwerking in de dagelijkse praktijk. 
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AJN & WETENSCHAP
JGZ-richtlijnen worden web-based gepubliceerd. Je kunt direct zoeken op richtlijn en direct doorlinken naar de 

onderbouwing van een onderdeel van de richtlijn. Eveneens is er nu een NCJ richtlijnen app waarin de JGZ richtlijnen 

snel en makkelijk te bekijken zijn. In 2018 is de richtlijn heupdysplasie geaccordeerd. 

In 2018 zijn ook de praktijktesten en commentaarrondes gestart en afgerond voor de volgende richtlijnen: lengtegroei 

en opsporen oogafwijkingen. Op de site van het NCJ is terug te vinden wanneer welke richtlijn gepubliceerd wordt en 

wanneer het implementatietraject start. 

Wetenschappelijke commissie 

De commissie focuste zich vorig jaar op de thema’s: 1. De mogelijkheden voor jeugdartsen om onderzoek 

te doen vanuit hun praktijk en hoe die mogelijkheden versterkt kunnen worden; 2. Academisering van de 

jeugdgezondheidszorg, nu en in het kader van de nieuwe opleidingsstructuur; 3. Het op weg helpen van (jonge) 

onderzoekers, onder meer door de oprichting van de promovendigroep; 4. BDS (basisdataset) Deelname aan de 

redactieraad voor het onderhoud van de BDS en aan de expertgroep voor de ontwikkeling van de BDS 4.0; 5. 

Daarnaast was de wetenschappelijke commissie betrokken bij diverse artikelen voor magazine JA! 

 

Oranjewoud 

In het najaar van 2018 vond de 22e Oranjewoud-conferentie plaats. Twee dagen ondergedompeld zijn in het Friese 

Oranjewoud, en kennis en vaardigheden opdoen voor je vak. De jeugdartsen die het hebben meegemaakt zijn dol-

enthousiast. Hero Baby sponsort al vele jaren lang deze scholing. Tijdens de conferentie is er veel ruimte voor 

discussie, netwerken en het brengen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten door inspirerende sprekers. 
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AJN & WETENSCHAP
In 2018 was het thema ‘kom in beweging’ waarbij er een diversiteit aan medische thema’s de revue passeerde. De 

Journal Club en het Lagerhuis Debat zijn eveneens al enkele jaren een vast onderdeel van het congres en dit jaar 

waren er eveneens twee JGZED talks, waarin twee jeugdartsen ons mee namen in het verhaal van hun carrière, de één 

bijna aan het einde, de ander aan het begin.  

EUSUHM 

In 2018 zijn achter de schermen vele voorbereidingen getroffen voor het twee jaarlijkse Eusuhm congres dat in 2019 

onder leiding van de AJN en in samenwerking met andere partners wordt georganiseerd in Rotterdam. Het congres 

zal 11, 12 en 13 september plaatsvinden, menig onderzoeker of jeugdarts-verpleegkundige doet hier internationale 

contacten en ideeën op. Mis het niet!
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AJN & SAMENWERKING   

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 2018 heeft 

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

V&VN en landelijke koepel organisaties als KAMG, KNMG en VNG. Evenals met andere arts-beroepsverenigingen zoals 

de LHV, NHG en NVK. 

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

aantal sponsors zoals FrieslandCampina, Hero Baby, Mead Johnson, Nutricia en Shire die zichtbaar aanwezig waren 

tijdens de AJN-dagen en in de JA! Eveneens heeft er overleg en uitwisseling plaatsgevonden tussen de AJN en deze 

genoemde organisaties. Informatie overdracht, uitwisseling van kennis, sponsoring en scholing zoals de jaarlijkse 

Oranjewoud-conferentie.   

KAMG 

De KAMG is de koepel van artsen Maatschappij & Gezondheid waar de AJN onderdeel van uitmaakt. De AJN was in 

2018 in het bestuur van de KAMG vertegenwoordigd door Petra Jaarsma. Voor de activiteiten die de KAMG voor de 

AJN en al haar artsen onderneemt verwijzen we naar het jaarverslag van de KAMG. 

KNMG 

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

met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent) en heeft hiermee 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. 
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SAMENSTELLING BESTUREN & COMMISSIES

Bedrijfsbureau

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 KAMG: Ilse de Porto, ilse@ajnjeugdartsen.nl

Secretariaat AJN: Gea Wieles, secretariaat@ajnjeugdartsen.nl

Landelijk bestuur

Samenstelling bestuur per eind 2018:

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

Henrike ter Horst: sociale media & communicatie, henrike@ajnjeugdartsen.nl 

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

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

Petra Jaarsma: KAMG, petra@ajnjeugdartsen.nl
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Afdelingen

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. 

Binnen de afzonderlijke afdelingen kwamen in 2018 meerdere onderwerpen aan de orde.   

Samenstelling van de afdelingen

Brabant brabant@ajnjeugdartsen.nl 

Marina van Silfhout (voorzitter en penningmeester), Jeanne Ogier (secretaris), Caroline Bottenberg (lid), 

Rachel Janssen (lid)   

 

Gelderland gelderland@ajnjeugdartsen.nl 

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

 

Limburg limburg@ajnjeugdartsen.nl 

Rianne Reijs(voorzitter), Nouchka Goosen (penningmeester) en Annemarie van den Eijnde (lid) 

Noord Holland noordholland@ajnjeugdartsen.nl 

Willemien Boland (voorzitter), Annemarie Krijger (penningmeester), Dominique Bosman (secretaris), Berna Heijink 

(lid/sponsoring), Jasmin Sportel (lid)
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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), Linda Visser (lid), Nienke Boland (lid)

Utrecht utrecht@ajnjeugdartsen.nl 

Milou Munk (voorzitter), Els Greydanus (penningmeester), Mirjam Wouters (secretariaat), Marjon Hartman en 

Rinske van Ommen

 

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 (penningmeeste), Noor Adriaanse-van Dijk (secretaris), 

vacature voor leden    

 

Zuid-Holland zuidholland@ajnjeugdartsen.nl 

Marjolein van Marle (voorzitter), Hanneke Verbrugge (penningmeester),  Linda Breedeveld (secretaris), Liesbeth Durlinger 

(2e secretaris), Evelyn van der Ven (lid)  
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Commissies

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

Hieronder wordt een aantal commissies genoemd. Andere commissies worden verder beschreven op de website en komen 

zijdelings aan bod elders in dit jaarverslag.

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

implementatietraject start.

Zorg voor Zeldzaam is een commissie die zich ook in 2018 richtte op het vergroten van de ‘Awareness’ voor zeldzame 

aandoeningen onder jeugdartsen en daarnaast de jeugdarts te profileren in het werkveld van zeldzame ziektes. Aandacht 

was er onder meer voor de noodzaak van onderzoek (bijvoorbeeld tijdens Zeldzameziektendag).  

De website-commissie maakte zich in 2018 weer sterk om de communicatie over en naar onze website te bevorderen met 

actueel en gevarieerd vaknieuws. 

De AJNieuws-redactie spande zich in 2018 in voor het aanbod van veelzijdig vaknieuws voor de AJNieuwsbrieven (10). 

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

De JA!-redactie zorgde voor drie goed gevulde JA!’s. In 2018 met de thema’s: Seksualiteit, Kinderbrein en Nu, voor het 

leven!  

SAMENSTELLING BESTUREN & COMMISSIES

http://ajnjeugdartsen.nl/ajn/commissies/
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De Vergader Voorbereidings Commissie (VVC) organiseerde aansluitend weer twee wetenschappelijke dagen met een 

breed, actueel aanbod en afwisseling met een plenair programma, dit jaar werd er voor het eerst ook gebruik gemaakt 

van de Yellenge ’event app’ tijdens deze dagen waardoor meer interactie tussen sprekers en zaal mogelijk is.

Samenstelling Commissies einde 2018

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.   

ABC-raad

Ellen Peerbolte (voorzitter), Gea Wieles (secretaris)

Accreditatie Commissie, accreditaties@ajnjeugdartsen.nl

Wil Willems en Gea Vrieze

AJN Nieuws, website@ajnjeugdartsen.nl

Margrietha Memelink-Wilting, Nellie Ossebaar, Carla van Schie 

Commissie Zorg voor Zeldzaam, zorgvoorzeldzaam@ajnjeugdartsen.nl

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

Leden: Saapke Engel-Quaak, Berna Heijink, Marina van Silfhout-Bezemer, Marianne Wassing, Regine van Riemsdijk   

EUSUHM, eusuhm@ajnjeugdartsen.nl

Henrique Sachse-Bonhof

SAMENSTELLING BESTUREN & COMMISSIES

http://ajnjeugdartsen.nl/ajn/abcraad/
http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/accreditatie/
http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/ajnieuws/
http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/commissie-zorg-voor-zeldzaam/
http://ajnjeugdartsen.nl/eusuhm-voor-en-door-de-ajn/
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JA-redactie, ja@ajnjeugdartsen.nl

Jeanne-Marie Hament (hoofdredacteur), Louise Dijkmans (coordinatie), Marieke Morssinkhof, Ulco Schuurmans, 

Paquita Gonzalez dos Santos 

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

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

Ireen Feenstra, Ria Brouwer (tot 1-4-2019), Vasanthi Iyer (adviseur vanuit TNO), Ellen van Hoorn (adviseur vanuit NSPOH) 

Oranjewoud, oranjewoud@ajnjeugdartsen.nl

Inge Tissen, Jet van der Jagt, Annemiek van Woudenberg

Vergader voorbereiding commissie (VVC), VVC@ajnjeugdartsen.nl

Sandra Gijzen (voorzitter), Geja Jol-Rikkers 

Wetenschappelijke commissie, Wetcie@ajnjeugdartsen.nl

Liesbeth Meuwissen (voorzitter), Silvia van den Heijkant (secretaris), Angarath van de Berg, Babette Diepenveen, 

Patricia Graham, Jessie Hermans, Elly de Leeuw, Yvonne Vanneste

Werkgroep Vluchtelingen

Bernice Samson ( voorzitter), Hannie de Vries, Marianne Begemann,  Petra de Jong, Rianne Paalman, 

Marjolein van der Laan (bestuur AJN)

Sectie Jeugd GGZ

Contactpersonen met landelijk bestuur Geja Jol-Rikkers en Dorine Braakman

SAMENSTELLING BESTUREN & COMMISSIES

http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/redactie-ledenbulletin-ja-van-de-ajn/
http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/oranjewoud-commissie/
http://ajnjeugdartsen.nl/commissie/wetenschappelijke-commissie/
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COLOFON
Eindredactie

Tinneke Beirens, Louise Dijkmans, Yvonne de Vette

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

