
Wat doet  V&VN vakgroep jeugd,  

juni 2019  

Alle jeugdverpleegkundigen die lid zijn van V&VN vormen samen de vakgroep jeugd. Binnen de 
vakgroep zijn allerlei groepen actief.  

V&VN Jeugd is een vereniging waar je andere jeugdverpleegkundigen kan ontmoeten die van hu n 
vak houden. Uit ervaring weten we dat het heel inspirerend is om samen ontwikkelingen te volgen, 
kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en samen activiteiten op te pakken. De vakgroep is op 
landelijk niveau gesprekspartner voor VWS, VNG en NCJ en voor de werkgevers organisaties ActiZ 
Jeugd en GGD GHOR Nederland.  

Activiteiten van de jeugdverpleegkundigen van V&VN vakgroep jeugd: 

 Congres organiseren voor jeugdverpleegkundigen, Sophia Hoogendoorn, Gertrude Schrijver 
 Ambassadeurstrajecten organiseren voor jeugdverpleegkundigen, Jacqueline de Vries, Betty 

Bakker-Camu 
 Samen met ANJ en NCJ regiobijeenkomsten organiseren. 
 Accrediteren van bijscholing voor het kwaliteitsregister jeugd, Bente Allessie en Jansje Sietsma 
 Invloed op de inhoud van de JGZ richtlijnen, V&VN jeugd, AJN en NVDA zijn samen eigenaar van 

de richtlijnen, het NCJ ondersteunt de beroepsverenigingen daarbij en ZonMW financiert de 
richtlijnen. Bente Allessie en Annemieke Goudkuil zitten vanuit V&VN jeugd in de RAC. Er zitten 
verpleegkundigen namens V&VN in de werkgroepen van richtlijnen en in de knelpuntanalyses: 

o Richtlijn Down, Margreet de Ruiter,  
o Richtlijn visus, Tamara Klaassen 
o Richtlijn bewegen, Monique Basten, Annette Cornelisse, Jeanette Ruesinck 
o Richtlijn hechting, Corina Barten,  
o Richtlijn afwijkende lengte, Elies Backus,  

 Invloed op basisdataset en digitaal dossier via redactieraad: Helena van Houten  
 Invloed op het beleid van het NCJ, Margreet de Ruiter zit namens V&VN jeugd in het bestuur van 

het NCJ, jeugdverpleegkundigen werken namens V&VN jeugd mee aan speerpunten van NCJ of 
vragen aandacht voor nieuwe onderwerpen, zoals vluchtelingen kinderen en preventie 
kindermishandeling, deelname aan het innovatieatelier.  

 Weliswaar beperkt, invloed op het beleid van IGZ, VNG en VWS, V&VN jeugd zit 4x per jaar met 
hen aan tafel.  

 Invloed op de actieprogramma’s van VWS: V&VN jeugd is uitgenodigd om aan de beleidstafels 
mee te praten over Zorg voor de jeugd (Betty Bakker-Camu), Kansrijke Start (Annemieke Korver) 
en Preventieakkoord.  

 Mogelijkheid om invloed uit te oefenen door meningen en standpunten te verspreiden via 
Tijdschrift M&G (Suzanne Paice), digitale nieuwsbrief (vacant), website (vacant) en social media 
van V&VN jeugd (Annemieke de Korver, Jacqueline de Vries, Betty Bakker-Camu, Tessa 
Goorsenberg, Marjon van Klaveren).  

 Internationale contacten met Vlaanderen (Monica Bulcke) en via EUSUMH (Betty Bakker en 
Ingrid Staal) en ISSOP  



 Klankbordgroep Stevig Ouderschap (Alida Willemen, Sophia Hoogendoorn, Jacqueline de Vries en 
Ilse Dortmans) 

 Drie jeugdverpleegkundigen in de redactie van het tijdschrift JGZ: Ingrid Staal, Rienke Bannink, 
Evelien Dera. 

 Begeleidingscommissies van onderzoek: Ingrid Brokx, Ingrid Staal, Rienke Bannink, Yvonne 
Westerhof, Margot Kobussen 

 Vakinhoudelijke onderwerpen, er zitten verpleegkundigen namens V&VN jeugd in groepen:  
o rookpreventie/tabaksontmoediging, Hanna De Koning, Nelleke Maas 
o bewegen,  
o prenatale zorg, Hanna de Koning  
o Voeding, Kim Bischoff en Eveline Dera  
o Borstvoeding: Kim Bischoff en Esther Hebinck 
o RVP, Margreet Verdel en Jette Duijn 
o VIR: Maaike de Jager  
o Meldcode: Maaike de Jager, Sonja Esser, Jacqueline de Vries 
o eerste 100 dagen: Anne-Katrien Ausems, Brenda Postmus, Emmy Visser 
o LHTB, Tessa Goorsenberg  
o Zelfbeschadiging, Judith Vreeman  
o Mediawijsheid, Nickie Vialle  

 


