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Het jeugdartsen vak is boeiend en divers en dat zien we terug bij deze 2e 

editie van DE Jeugdartsconferentie. Kom inspiratie opdoen bij collega’s 

uit het veld die hun niche hebben gevonden. Zij delen graag hun kennis 

en ervaring met je. En dat geldt ook voor de professionals van andere 

expertisegebieden die een bijdrage komen leveren aan deze unieke 

3-daagse conferentie. Onze sprekers nemen je mee van lopend onderzoek 

naar de nieuwste praktijkinzichten of een combinatie van beide. 

Ook de vaste onderdelen van de conferentie krijgen weer een plek dit jaar. 
In de JGZed Talks vertellen twee collega’s, beiden arts M+G, en op een unieke 
manier met hun vak bezig, over hun carrière en belangrijke keuzemomenten daarin. 
Ook de Journal Club en het Lagerhuisdebat ontbreken zeker niet. Bij deze interactieve 
programmaonderdelen mag je zelf aan de slag met het kritisch beschouwen van 
wetenschappelijke literatuur en je standpunt over het voetlicht brengen. Want de 
toekomst van de jeugdarts ligt niet alleen in de spreekkamer!

Kom luisteren, meedoen en vooral ook netwerken in Villa Vennendal. Het ligt midden in 
de bossen van de Veluwe en is een fijne plek voor een goed gesprek en mindful wandelen.



WOENSDAG 9 NOVEMBER

19.30 - 20.00 Ontvangst en inchecken

20.00 - 20.30 Presentatie en aansluitend discussie over rol 
arts M+G in het profiel Jeugdgezondheidszorg

O.l.v. AJN

20.30 - 21.30 Pubquiz O.l.v. Annemieke van Woudenberg 
en Jet van der Jagt

 
DONDERDAG 10 NOVEMBER

8.25 - 8.30 Opening Dagvoorzitter

8.30 - 9.15 Preventie en behandeling van voedselallergie: 
lichtpunt in wereld met toenemende atopie

Ted Klok

9.15 - 10.00 Regurgitatie: een multidisciplinaire aanpak 
(TRIO onderzoek)

Job Geerdes 

10.00 - 10.30 PAUZE 

10.30 - 11.15 Samenwerken, hoe doen we het? 
Samenwerken tussen geboortezorg en JGZ

Maaike Boerema- van der Heide 
en Lennart van Zellem

11.15 - 12.15 Help, mijn baby huilt? Willemien Klazema 
en Margreet Harskamp

12.15 - 13.15 LUNCH

13.15 - 14.30 Een open dossier: kans of bedreiging? Janine Benjamins

14.30 - 15.45 Mindfull wandelen

15.45 - 16.15 PAUZE

16.15 - 17.15 JGZed Talks Jeanne-Marie Hament 
en Vionne van der Borden 

17.15 - 18.30 Lagerhuisdebat O.l.v. Inge Tissen
 
VRIJDAG 11 NOVEMBER

8.25 -8.30 Opening dagvoorzitter

8.30 -9.15 Beschermjassen? Een introductie Fenna Hovens en Mendy Hagens

9.15 -10.15 Taboeiend: doorbreekt taboe op praten over 
mentale problemen bij jongeren

Judith Tonnaer

10.15 - 11.00 De kracht van familie Henrique Sachse

11.00 - 11.30 PAUZE 

11.30 - 13.00 Journal club Henkjan Verkade

13.00 - 14.00 LUNCH

14.00 - 14.45 Gezonde leefstijl en de babygroentetas Floor Volker

14.45 - 15.30 (Functionele) buikpijn bij kinderen en tieners Arine Vlieger

15.30 - 16.00 PAUZE 

16.00 - 16.45 Verder denken met de filosoof  Jeroen de Ridder

16.45 - 17.00 Afsluiting

9 nov t/m 11 nov 2022AGENDA



De organisatiecommissie bestaat uit de volgende leden:
•   Drs. Annemiek van Woudenberg , Arts M+G bij GGD Amsterdam
•   Drs. Inge Tissen, Arts M+G, strategisch adviseur publieke gezondheid bij GGD Limburg-Noord
•   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
DE Jeugdarts Conferentie bestaat uit twee dagen en een avond en vindt plaats op het prachtige 
landgoed hotel Villa Vennendal. Deelname is inclusief twee overnachtingen en alle maaltijden.   
 
Voor leden van de AJN wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 450,-.
Voor niet leden bedraagt de bijdrage € 560,-.

Datum en locatie
9, 10 en  11 november 2022
Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Inschrijving
U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 19 september. In de week van 19 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

Klik hier 
en schrijf 

u in!

https://forms.gle/rNBHdyf2Hsf79djN8

