
De organisatiecommissie
bestaat uit de volgende leden:
•   Mw. Drs. Annemiek van Woudenberg , Arts M+G bij GGD Amsterdam
•   Mw. Drs. Inge Tissen, Arts M+G, strategisch adviseur publieke gezondheid bij GGD Limburg-Noord
•   Mw Drs. Jet van der Jagt, Arts M+G, instituutsopleider Maatschappij en Gezondheid bij NSPOH
•   Prof. dr. Hankje Escher, Kinderarts maag-, darm-, leverziekten (MDL) in het Erasmus MC, 
 Sophia kinderziekenhuis
•    Prof. dr. Henkjan Verkade, Kinderarts maag-, darm-, leverziekten (MDL) in het Beatrix 

Kinderziekenhuis UMCG

Bijdrage
Deze Jeugdarts Conferentie met twee overnachtingen vindt plaats op het prachtige landgoed 
hotel Villa Vennendal. In twee dagen en een avond verkrijgt u samen met een selecte groep van 
uw collega’s de meest actuele inzichten over reflux, chronische darmaandoeningen, diëten en de 
nieuwe richtlijn over vitamine K profylaxe. Naast kennis vergaren staat ook netwerken, debatteren, 
ontspannen en dineren op de agenda.  
 
Voor leden van de AJN wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 450,-.
Voor niet leden bedraagt de bijdrage € 560,-.

Uw deelname is inclusief twee overnachtingen en alle maaltijden.

Datum en locatie
3, 4 en 5 november 2021
Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Inschrijving
U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 6 september via de QR code. In de week van 6 september 
ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Na ontvangst van uw bijdrage wordt uw deelname 
definitief.

Bij een overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen krijgen AJN leden voorrang. 
Als dit meer leden zijn dan geplaatst kunnen worden, wordt er geloot. 

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de ABSG.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Marie Rietveld, eventmanager Nutricia:
06-31047681 of anne-marie.rietveld@nutricia.com
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3 NOV T/M 5 NOV 2021



WOENSDAG 3 NOVEMBER

19.30 - 20.00 Ontvangst en inchecken

20.00 - 21.00 Pubquiz (kennistoets) O.l.v. Annemiek van Woudenberg 
en Jet van der Jagt

 
DONDERDAG 4 NOVEMBER

8.25 - 8.30 Opening dagvoorzitter Jet van der Jagt

8.30 - 9.15 Maagzuurremmers en longontsteking Linda van der Sande

9.15 - 10.00 Reflux, richtlijn, normaliseren, verwijzing 
en behandeling 

Marinde van Lennep

10.00 - 10.30 PAUZE 

10.30 - 11.00 Weet wat je niet eet! Hankje Escher

11.00 - 12.00 Etiketten: over ambachtelijk, calorieën en Tinder© Nienke Wierdsma

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.30 Journal club Henkjan Verkade

14.30 - 15.30 Boswandeling met de boswachter

15.30 - 16.00 PAUZE

16.00 - 17.15 Overtuigend spreken Monique van den Camp

17.15 - 18.30 Lagerhuisdebat O.l.v. Inge Tissen
 

VRIJDAG 5 NOVEMBER

8.25 -8.30 Opening dagvoorzitter Inge Tissen

8.30 -9.30 Van risicobenadering naar beloftebenadering, 
een sociaal-ecologisch perspectief op de 
veerkrachtontwikkeling van jeugdigen

Femke Kaulingfreks

9.30 -10.15 Veerkracht en wetenschapelijk onderzoek Christine Dedding

10.15 - 11.00 Ruimte voor het perspectief van kinderen 
met obesitas: een participatief onderzoek

Siegnella Concincion

11.00 - 11.30 PAUZE 

11.30 - 12.30 De inzet van de Grow It! app ter preventie van 
emotionele problemen bij verschillende 
hoogrisicopopulaties

Jeroen Leegerstee

12.30 - 13.30 LUNCH

13.30 - 14.00 JGZed Talks Anneke Kesler & Salem Zeggay

14.00 - 15.00 Wie verzint nou weer opeens dat vitamine K 
profylaxe met een prik zou moeten? 

Henkjan Verkade

15.00 - 15.30 PAUZE 

15.30 - 16.30 Microbioom, target voor jeugdartsen? Tim de Meij

16.30 - 17.00 Afsluiting Annemiek van Woudenberg

3 nov t/m 5 nov 2021AGENDA

Veerkracht en weerbaarheid van kinderen:  bij moeilijkheden weer 

opstaan. Het is een veelgebruikte term in beleidsstukken en ook tijdens 

COVID-19. Wat is veerkracht nu precies, hoe versterk je veerkracht 

en wat vraagt dit van jeugdgezondheidszorgprofessionals? Om je 

veerkrachtig te voelen is een gezond lichaam ook belangrijk. Daar 

spannen jeugdartsen zich dag in dag uit voor in. 

Tijdens deze tweedaagse Jeugdarts Conferentie, voorheen Oranjewoud Congres, 

besteden we aandacht aan de meest actuele inzichten over reflux, chronische 

darmaandoeningen en diëten. Daarnaast duiken we in de wetenschappelijke 

achtergrond van de nieuwe richtlijn over vit K profylaxe. In het jarenlange proces 

dat daaraan vooraf is gegaan is vasthoudendheid van artsen noodzakelijk geweest. 

Over veerkracht gesproken. Om op te laden gaan we het bos in waar we met hulp 

van een boswachter aandachtig leren kijken. Er is meer te zien dan je op het eerste 

oog verwacht.


