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Beste collega’s,

Graag presenteren wij hierbij het programma van deze AJN-dag: ‘Early Life Stress laat zich een leven 
lang gelden’.
Uiteraard starten we met de ALV. Vervolgens wordt de Dr. A.J. Swaakprijs uitgereikt: wie wint 
deze keer de prijs voor een oeuvre of onderzoek dat de JGZ op een hoger plan heeft gebracht? Bij 
het inhoudelijk deel van de dag zoomen we in op Early Life Stress. Tijdens het EUSUHM-congres 
(september 2019) heeft het EUSUHM-bestuur in samenwerking met AJN en NCJ een Declaration 
uitgegeven: ‘The Rotterdam Declaration on Youth Health Care in Europe 2019; strong children and 
adolescents: healthy nation! About Early Life Stress and prevention’.
Door deze ‘Verklaring’ te tekenen geven JGZ-professionals aan zich blijvend in te spannen om 
Early Life Stress tijdig op te sporen en te voorkomen, om ziektes en (psychische) aandoeningen te 
voorkomen. Early Life Stress is een wijd begrip. Elke jeugdarts heeft ermee te maken als het gaat om 
de babytijd, ontwikkeling van ouderschap, puberteit en jongvolwassenheid, maar ook bij zwangeren 
die naar de jeugdgezondheidszorg komen. 

Tijdens deze AJN-dag staat Early Life Stress centraal. Henrique Sachse en Yvonne Vanneste leggen 
de verbinding tussen de EUSUHM declaration, de praktijk en het programma.
 
De eerste spreker is Hilmar Bijma, haar aandachtsgebied betreft kwetsbare zwangeren en zwangeren 
met psychiatrische problematiek. Tijdens haar voordracht vertelt zij over de impact van stress 
tijdens de zwangerschap en legt ze de nadruk op de breinontwikkeling van het ongeboren kind. 
Lenneke Alink vervolgt en vertelt ons over de mechanismen die een rol spelen bij 
kindermishandeling: stressregulatie, emotieherkenning en attributies van ouders. Kennis hiervan 
zorgt ervoor dat we kunnen kijken hoe te interveniëren, liefst preventief!
Daarna zal Jan Derksen in gaan op mentaliseren: de vaardigheid om je voor te kunnen stellen hoe een 
ander zich voelt of denkt, specifiek  bij kinderen. En, welke invloed heeft stress op mentaliseren door 
ouders? 
Aansluitend Bernet Elzinga. Haar voordracht gaat over depressie vanuit een gezinsperspectief. 
Depressie clustert vaak in gezinnen, waarbij genetische kwetsbaarheid en ‘early life stress’ elkaar 
versterken. Bernet doet onderzoek naar de intergenerationele overdracht van depressie, naar ouder-
kind interacties in gezinnen met jongeren met depressieve klachten, en naar een groepsinterventie 
om sensitief ouderschap in deze gezinnen te versterken.
De laatste spreker is Judith Rosmalen. Zij spreekt over lichamelijke klachten bij pubers tot in de 
adolescentie. Hoeveel klachten laten zij zien, gaan deze over of verergeren ze tijdens de puberteit? 
Wat zijn risico-factoren en wat juist beschermende factoren? Judith onderzoekt dit sinds 2001 en de 
pubers van toen krijgen nu zelf kinderen, wat gaan we zien bij de volgende generatie?

De AJN-dag commissie wenst jullie een mooie dag toe!
Lineke Dogger
Sigrid Hendriks
Henrike ter Horst
Mascha Kamphuis (dagvoorzitter)
Henrique Sachse (gastlid Eusuhm)
Yvonne Vanneste (gastlid NCJ)
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Programma

09:30   Opening door dagvoorzitter 

   Mascha Kamphuis

9:35-10:30  ALV door AJN-voorzitter 

   Astrid Nielen (inclusief KAMG)

10:30-11:00   Uitreiking Dr. Swaakprijs 

11:00-11:20  PAUZE

11:20-11:35   Q&A in het kort! Over Eusuhm Declaration, Kansrijke Start  en kinderrechten

   Henrique Sachse en Yvonne Vanneste

11:35-12:25   Early Life Stress tijdens de intra-uteriene ontwikkeling

   Dr. Hilmar Bijma, gynaecoloog en onderzoek, aandachtsgebied 

   kwetsbare zwangeren en zwangeren met psychiatrie, 

   Erasmus MC

12:25-13:15   Kindermishandeling ontrafeld

   Prof. dr. Lenneke Alink, hoogleraar Forensische 

   Gezinspedagogiek, Universiteit Leiden

13:15-14:15   LUNCH

14:15-15:00   Mentaliseren binnen het ouderschap

   Prof. dr. J.J.L. Derksen, hoogleraar psychologie en 

   psychotherapie, Vrije Universiteit Brussel

15:00-15:45   Invloed van neurobiologische factoren van trauma en stress op 

   cognitieve functies (met name het emotioneel geheugen)

   Prof.dr. Bernet Elzinga, hoogleraar stress gerelateerde   

   psychopathologie, Universiteit Leiden

15:45-16:10   PAUZE

16:10-16:50   Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten in de 

   adolescentie: wie hebben een ongunstig beloop?

   Prof. dr. Judith Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek, UMCG 

16:50-17:00   Afsluiting door dagvoorzitter



Aanmelden 

volledig online

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.  

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

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

Accreditatie: 4 puntern via ABSG

www.ajnjeugdartsen.nl 

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

