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Graag presenteren wij hierbij het hybride programma van deze AJN-dag: ‘(G)een kind in de knel’.

Uiteraard starten we met de ALV. Vervolgens wordt de Flora van Laarprijs uitgereikt: wie wint deze keer de 

stimuleringsprijs voor ‘nieuwe’ onderzoekers binnen de JGZ? 

Na een voordracht van de winnaar zullen we het programma vervolgen met het hoofdthema van de dag: (G)

een Kind in de knel. Elke jeugdarts heeft hier mee te maken en kan waar mogelijk zijn/haar steentje bijdragen 

in het ondersteunen en helpen van kinderen die in meer of mindere mate in de knel dreigen te raken of zijn 

gekomen. Henrique Sachse, vertrouwensarts, oud vice-voorzitter van de AJN en president van EUSUHM is onze 

dagvoorzitter en neemt ons mee in het programma. 

De eerste spreker is Lydia Janssen, zij heeft gewerkt als juridisch adviseur en heeft veel ervaring in het 

opleiden en het geven van uitleg over de juridische kaders in zorg en welzijn. Zij ontwierp privacyreglementen 

voor onder meer veiligheidshuizen, wijkteams en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Als opstelster 

van het Landelijk Basismodel Meldcode is ze ook nauw betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

Daarna zal hoogleraar Judi Mesman ingaan op het herkennen en erkennen van je eigen normen en waarden op 

het gebied van seksualiteit, gender en culturele diversiteit. Hoe ziet een jongere zichzelf en wat doen ouders en 

omgeving ongemerkt om dit beeld te bevestigen? Recent heeft ze de zeer prestigieuze Stevinpremie ontvangen 

voor haar onderzoek.

Aansluitend verwelkomen we Nadja Jungmann. Mede door de COVID-19-pandemie daalt in steeds meer 

huishoudens het inkomen. Dit is zorgelijk voor de volwassenen die het treft, maar misschien nog wel erger voor 

de kinderen die opgroeien in de gezinnen die in schulden en armoede terecht (gaan) komen. 

Geldzorgen kan hen een achterstand opleveren die ze tijdens hun verdere leven niet meer inhalen. 

Onderzoeksgegevens laten zien hoe leven met geldzorgen doorwerkt in ons stress-systeem. Early life stress 

heeft, zo is steeds beter bekend, gevolgen voor de toekomst. Nadja Jungmann bespreekt de brede gevolgen van 

opgroeien met geldzorgen en hoe jeugdartsen en hun team stress hierdoor kunnen signaleren. Hierna zal een 

ervaringsdeskundige in gesprek gaan over zijn ervaringen hieromtrent. 

Mariëlle Beckers is orthopedagoog bij BuroBloei. Haar praktijk richt zich op kinderen die op school problemen 

ervaren. Ook werkt zij veel in gezinshuizen. De uitdaging is om steeds in gezamenlijkheid het beste pad voor het 

kind te kiezen. Wat heeft dit kind nodig en wat moeten we daarvoor doen? Het vinden van een gezamenlijk doel 

en dit vervolgens bereiken is nogal eens een uitdaging. 

De laatste spreker is (onder voorbehoud) Nilüfer Gündogan, zij is een Nederlandse politica van Volt Europa. Zij 

maakt zich onder andere hard voor jongeren, en kansenongelijkheid. 

De AJN-dag commissie wenst jullie een mooie dag toe! 

Lineke Dogger

Sigrid Hendriks

Henrike ter Horst 

Henrique Sachse (dagvoorzitter)

‘(G)een kind in de knel’



Programma

09:45   Opening door dagvoorzitter Henrique Sachse, Arts M+G

09:50  - 10:40   ALV door AJN-voorzitter Astrid Nielen, jeugdarts, Arts M+G 

10:40 - 11:05  Flora van Laarprijs

11:05 - 11:25  Pauze

11:25 - 12:10   Mr. Lydia Janssen is als juriste gespecialiseerd in (jeugd)zorg en recht. 

   Zij heeft veel ervaring met bij- en nascholing voor (para)medici over de 

   juridische aspecten van de (gezondheids)zorg en adviseert instellingen op 

   dit terrein.

12:10 - 12:55  Judi Mesman is decaan van de Leiden University College The Hague (LUC) 

   en hoogleraar in de interdisciplinaire studie van maatschappelijke uitdagingen.

 

12:55 - 13:55   Pauze

13:55 - 14:40   Nadja Jungmann lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht. 

   Zij houdt zich bezig met de vraag hoe fi nanciële problematiek ons dagelijks 

   leven beïnvloedt en hoe armoede en schuldenproblematiek ontregeld kunnen 

   worden.

14:40 - 15:10   Ervaringsdeskundige van  www.sterkuitarmoede.nl

15:10 - 15:30  Pauze

15:30 - 16:15   Mariëlle Beckers, orthopedagoog en docent verbonden aan de Universiteit van 

   Amsterdam (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen)

16:15 - 17:00  Nilüfer Gündogan, Tweede kamerlid Volt Nederland

17:00    Afsluiting door dagvoorzitter

   Aansluitend Borrel

Uw dagvoorzitter

Henrique Sachse 



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 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: is aangevraagd bij de ABSG

Aanmelden kan natuurlijk ook eenvoudig via de AJN app

www.ajnjeugdartsen.nl 


