
Annemieke Goudkuil, voorzitter Vakgroep jeugdverpleegkundigen 

In 2020 heb ik natuurlijk Gezond 

Groot Groeien, bevlogen verhalen 

van jeugdverpleegkundigen van 

Jacqueline de Vries, Margot 

Kobussen en Willy Brink gelezen. 

Het zijn met recht bevlogen 

verhalen, inspirerend en het maakt 

mij trots op mijn collega’s. 

Daarnaast heb ik vanwege de 

herziening het Nederlands 

Leerboek Jeugdgezondheidszorg 

gelezen en advies gegeven over 

veranderingen voor de volgende 

versie die voor het aanstaande 

schooljaar het licht ziet. Heel 

leerzaam en reden om op sommi-

ge terreinen mijn werk aan te 

passen. Zo ben ik een agenda 

gaan gebruiken in mijn consulten 

en ook de tijdsduur gaan benoe-

men. Nu ik er zelf van overtuigd 

ben geraakt hoe belangrijk dit is 

en ik een manier heb gevonden 

hoe ik het kan verwoorden in mijn 

consult, heb ik er echt de meer-

waarde van ervaren. Zelfs mijn 

stagiaire viel het op en is het ook 

gaan toepassen. Daarnaast heb ik 

boeken gelezen die mij vormen, 

sturen en bemoedigen als 

persoon. Vooral van de schrijver 

Derek Prince heb ik veel gelezen of 

studies op YouTube gezien. Hij zegt 

en schrijft waar het op staat en 

geen woord te veel of te weinig. 

Voor welke uitdaging staat 
jouw fractie in 2021?
Voor de Vakgroep jeugdverpleeg-

kundigen is en blijft dit: profileren 

hoe noodzakelijk de laagdrempeli-

ge preventie is. De JGZ is er, moet 

er zijn en moet beschikbaar blijven 

voor ieder kind, jeugdige en ouder.  

En wel op zo'n manier dat zij die 

onbevangen een JGZ-professional 

kunnen ontmoeten die tijdelijk 

mee op kan lopen en hun kan 

ondersteunen om weer in haar of 

zijn eigen kracht te komen. 

Geraldine ter Linde, Voorzitter Vakgroep tuberculose 

Het boek dat in 2020 de meeste indruk op mij maakte 

is zonder meer ‘t Hooge Nest (Uitgeverij Lebowski). 

Het verscheen al in 2018 en stond een jaar lang in de 

bestsellerlijst. Toen ik het vorig jaar 

cadeau kreeg, las ik het in één ruk uit. 

‘t Hooge Nest beschrijft op indrukwek-

kende wijze het waargebeurde verhaal 

van twee Joodse zussen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, die vanaf het 

uitbreken ervan betrokken zijn bij het 

verzet. ’t Hooge Nest is de naam van 

de Naardense villa waar schrijfster 

Roxane van Iperen in 2012 kwam 

wonen en dat in WOII dankzij de 

zussen een toevluchtsoord was 

voor onderduikers en verzetsmen-

sen. In het boek staan ook diverse 

passages over de Amsterdamse 

Joodse buurt die tot mijn verbeel-

ding spreken. Ik werk aan de 

Nieuwe Achtergracht 100 in een 

pand, waarin de GGD Amsterdam 

sinds 1979 gehuisvest is, maar waar voorheen een 

instelling voor de verpleging van Joodse bejaarden  

en gehandicapten zat, genaamd De Joodse Invalide. 

Op 1 maart 1943 werden alle 256 patiënten en 

personeelsleden ervan gedeporteerd naar Sobibor 

waar zij op 13 maart werden vermoord. Het leven  

aan de Nieuwe Achtergracht en de buurt wordt in  

het boek kleurrijk beschreven. 

Slechte leefomstandigheden veroorzaakten een piek 

van tuberculose na WO II. Van Iperen schrijft op pagina 

329 over tuberculose, zij het niet in de juiste context. 

Tuberculose is namelijk enkel overdraagbaar door 

aerosolvorming en niet via uitwerpselen. 

Voor welke uitdaging staat jouw fractie in 
2021?
Verpleegkundigen van verschillende GGD’en werken 

al een tijdje met digitale consulten. De ene GGD werkt 

evenwel met WeSeeDo een andere GGD met KPN 

Zorgmessenger. Patiënten zijn positief over onder-

steuning in digitale vorm. Daarom vindt de Vakgroep 

het belangrijk dat digitale ondersteuning onderdeel 

wordt van patiëntenbegeleiding en dat verpleegkundi-

ge ervaringen uitgewisseld kunnen worden. 
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Het beste boek uit 2020 van...




