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Prevention
is better than cure!
Preventie is onze core business. Het stroomt door de vaten van jeugdartsen!
Preventie in de nauwe én brede zin van het woord. Anderen ontdekken ook steeds
meer het nut van preventie. Curatieve artsen schuiven op naar preventie. Zij
verbreden hun horizon. Sinds het Preventieakkoord van 2018 lijkt ook de politiek
steeds meer geïnteresseerd.
Als jeugdartsen zijn we gewend aan preventie en aan onze preventieve taken.
Deze zijn breder dan het uitvoeren van het basisaanbod preventie en met het
landelijk professioneel kader ook steeds minder in beton gegoten. Dit biedt
kansen! Kansen voor een toekomst waarin wij nog veel meer kunnen betekenen
voor onze jeugd in een snel veranderend veld!
Vandaag vertellen vier vrouwen over thema’s die heel goed passen bij onze brede
preventieve blik. Zo spreekt Andrea Walraven, ‘critical incident manager’, over
suïcide en neemt ons mee in haar werk én legt uit wat wij als jeugdarts kunnen
doen. Hedwig te Molder, hoogleraar wetenschapscommunicatie, vertelt over wat
er bekend is in de wetenschap over communiceren met ouders over vaccineren.
Ellen Laan heeft als hoogleraar seksuologie een heldere visie op de ontwikkeling
van seksualiteit. Zij pleit voor meer gelijkheid voor vrouwen als het gaat om
seksueel plezier. Jessica Kiefte is hoogleraar population health en houdt zich
bezig met levensloop- en leefstijlgeneeskunde. Wat betekent leefstijlgeneeskunde
volgens haar en wat kan hierin de rol van de jeugdarts zijn.
We hopen dat u na deze vier keynote speakers een nieuwe bron van inspiratie
krijgt en dat u met toegenomen kennis en enthousiasme gaat napraten op de
borrel!
Laat u verrassen en inspireren!
AJN-dag commissie

Programma
09:00 - 09:30

Inschrijving en ontvangst met koffie en thee

09:30 - 09.35
			

Opening door de dagvoorzitter
Mevr. Drs. D.H. (Henrike) ter Horst, jeugdarts KNMG

09.35 - 10:00
			

Algemene Ledenvergadering AJN
Mevr. Drs. A. (Astrid) Nielen, Arts M&G, voorzitter AJN

10:00 - 10:30
			

Koers van de jeugdarts naar de toekomst
Mevr. Drs. A. (Astrid) Nielen, Arts M&G, voorzitter AJN

10:30 - 11:00
			
			

Flora van Laar-prijs 2019
Vermelden genomineerden en uitreiking prijs door juryvoorzitter
Marlou de Kroon. Vervolgens voordracht door de winnaar.

1 1:00 -

Koffie/thee pauze

11:20

1 1:20 - 12:20
			
			
			
			

Ongezonde leefstijl gedurende de levensloop:
universele of selectieve preventie door de jeugdarts?

12:20 - 13:20
			

Communiceren kun je leren:
op naar een echte dialoog over vaccineren.

			
			

Prof.dr. Hedwig te Molder, Science and Technology Communication,
Wageningen University

13:20 - 14:20

Lunch

Prof.dr. Jessica Kiefte, Hoogleraar Population Health met
aandacht voor leefstijl en levensloop epidemiologie, LUMC Leiden

14:20 - 14:50
			

Nut en noodzaak van een medische staf van jeugdartsen binnen
JGZ-organisaties: handreikingen en adviezen.

			
			

Mr. Annemarie Ludwig, jurist kennis- en
dienstverleningscentrum LAD

14:50 - 15:50		
			
			

Na suïcide en andere rampen: what remains?
Wat moeten we doen om een nieuwe suïcide te voorkomen?
Postventie is preventie.

			

Andrea Walraven-Thissen, Strategic Critical Incident Manager

15:50 -

Pauze

16:10

16:10 - 17:10
			

Jongens komen niet van Mars en meisjes niet van Venus:
waarom seksueel plezier voor iedereen belangrijk is.

			
			

Prof. dr. Ellen T.M. Laan, hoogleraar Seksuologie, Amsterdam UMC,
voorzitter Seksueel Welzijn Nederland

17:10			

Borrel

Ook deze keer zullen we tijdens de bijeenkomst gebruik maken van de Yellenge
event-app. U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst hiervoor de inlogcode.

Waar en wanneer
15 NOVEMBER 2019 - CONGRESCENTRUM JAARBEURS, UTRECHT
Progress-zaal
Kosten:
AJN-leden € 75,niet-leden € 140,-

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 meenemen naar deze dag,
gelieve dat op te geven gelijktijdig bij uw aanmelding.
Voor vragen mbt inschrijven kunt u mailen naar leden@ajnjeugdartsen.nl
Accreditatie is aangevraagd bij het ABSG.

www.ajnjeugdartsen.nl

