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Prioriteit van V&VN vakgroep jeugd lag in 2017 bij de vier 
speerpunten van de JGZ preventieagenda: ouderschap, band met 
je kind (hechting), weerbaarheid en gezonde leefstijl. 

  

 

 
Samen met het NCJ en de AJN heeft de vakgroep een actieplan 
preventie kindermishandeling opgesteld. Dat resulteerde in 7 
speerpunten: (1) Rechten van het kind voorop, (2) Veilige 
hechting beschermt kinderen, (3) Sterke ouders zijn cruciaal, 
(4)Weerbare jongeren kennen de weg, (5) Geen kind opnieuw 
slachtoffer (6) Stevige samenwerking met Veilig Thuis, (7) 
Samenwerking in de wijk, (8) De professional maakt het verschil. 
Marja van Kuppelvelt en Jacqueline de Vries werken hieraan. 

   

 

 
Het eerste ambassadeurstraject voor de jeugdverpleegkundige is 
succesvol afgesloten. De ambassadeurs zorgen voor zichtbaarheid 
op congressen, in hun gemeenten, bij de landelijke politiek, bij 
opleidingen en binnen onze eigen beroepsvereniging. Ze vloggen, 
bloggen, zijn actief op social media, schrijven artikelen, ect. Vier 
van hen staan hoog op de top 100 van twitterende 
verpleegkundigen. Marja van Kuppelvelt en Jacqueline de Vries 
coördineren het traject vanuit de vakgroep. 

  

 

 
 
 
Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2017 had als thema: de 
professional maakt het verschil. Vanzelfsprekend werkte V&VN 
vakgroep jeugd daar aan mee. Het NCVGZ vond plaats op 12/13 
april 2017. 

  



 

 
De wetenschappelijke commissie heeft bij het bestuur en de 
bestuurscommissie Wetenschap van V&VN aandacht gevraagd 
voor het investeren in verpleegkundige wetenschappelijke kennis 
voor de jeugd in Nederland. De commissie werkt aan een 
kennisagenda voor jeugdverpleegkundigen met als stip op de 
horizon een jeugdverpleegkundige lijn van elkaar versterkend 
onderzoek ingebed binnen een universiteit. Ingrid Staal is 
voorzitter van de wetenschappelijke commissie. 
 

 
 

  

 

 
 
Vanuit de wetenschappelijke commissie organiseerden Rita 
Heinen, Jacqueline de Vries en Ingrid Staal ter ere van de 65e  
verjaardag van Margot Kobussen een minisymposium. De 
sprekers stonden stil bij de doorontwikkeling van het beroep van 
jeugdverpleegkundige en zetten de daarbij horende 

wetenschappelijke kennis centraal.  

  

 

 
 
Rondom preventie van roken werkte V&VN vakgroep jeugd mee 
aan twee actieprogramma’s: Tabakontmoediging en Rookvrije 
start. Nelleke Maas ( 2e van links zittend) vertegenwoordigt V&VN 
hierin. 

  

 

 
De vakgroep is beter gebruik gaan maken van social media. De 
website werd aangepast, het twitteraccount geactiveerd en 
LinkedIn actiever gebruikt. Leden van de vakgroep en de 
ambassadeurs maken het geheel levendiger door te linken naar 
stukken op de website via hun eigen LinkedIn, facebook en 
twitteraccounts. Annemieke Korver speelde hierin een belangrijke 
rol. 

  



 

 
 
 
Op 7 en 8 september 2017 vond het internationale 
jeugdgezondheid congres EUSUHM plaats in Leuven. Leden van 
de wetenschappelijke commissie jeugdverpleegkundigen 
verzorgden er workshops. 
 
 

  

 

 
 
V&VN jeugd trad als eerste Europese verpleegkundige 
beroepsgroep formeel toe als lid van EUSUHM, dat gebeurde 
tijdens het congres in Leuven. Marja van Kuppevelt tekende het 
contract. 

  

 

 
 
In 2017 werkte de vakgroep aan een nieuwe organisatie 
structuur, waarbij jeugdverpleegkundigen van de groep actieve 
leden, de wetenschappelijke commissie, het netwerk 
verpleegkundig specialisten en de ambassadeurs samenwerken 
aan inhoudelijke onderwerpen van de preventieagenda. 

  

 

 
Veel inhoudelijke onderwerpen vroegen om aandacht: 
schoolverzuim, glutenscreening, ADHD, zieke kind in eigen 
omgeving, ondervoeding, hyperbilirubine, afwijkende lengtegroei, 
ondervoeding, depressie,  zelfbeschadigend gedrag, ect. Er 
starten drie nieuwe JGZ richtlijnen: houding, ouder/kind-relatie 
en astma. Bente Allessie is onze vertegenwoordiger in de JGZ 
Richtlijn Advies Commissie. 

  

 

 
De opvang van kinderen van vluchtelingen is en blijft zorgelijk. 
Psychotrauma bij kinderen wordt niet gesignaleerd en follow-up 
slecht is. Ook het alsmaar verplaatsen van kinderen geeft extra 
stress en maakt het lastig om hulp op te zetten, hulpverleners zijn 
een soort spoorzoekers. Samen met drie bevlogen artsen, Pharos 
en VNG werkt V&VN aan een TOGETHER beweging. 
Ingrid Brokx is contactpersoon voor dit thema. 



  

 

 
Twee jaar na de invoering van de Jeugdwet (2015) vindt de 
afgesproken evaluatie plaats. De professionals worden niet 
gehoord, alleen de gezinnen en de gemeenten worden naar hun 
ervaring gevraagd. De gezamenlijke beroepsgroepen jeugd maken 
een eigen evaluatie van de jeugdwet voor staatsecretaris van 
Martin Rijn. Rapport: Stem van de professional 
Betty Bakker zorgde ervoor dat de stem van de 
jeugdverpleegkundige gehoord wordt in het PPJ. 

  

 

 
In de slipstream van de decentralisatie van de zorg voor jeugd 
naar de gemeenten gaat ook het Rijks Vaccinatie Programma 
(RVP) naar de gemeenten. Over de randvoorwaarden vindt 
uitgebreid overleg plaats, waarbij jeugdverpleegkundigen vanuit 
V&VN vooral de communicatie en organisatie aan de orde stellen, 
terwijl het RIVM meer gefocust is op de uitvoering van de prik. Dit 
onderwerp is in goede handen bij Margreet Verdel. 

  

 

 
 
 
DE LESA’s over zindelijkheid en overgevoeligheid zijn helaas niet 
gelukt, ondanks alle inspanningen van Margreet de Ruiter. 
Margreet is vanuit V&VN lid van het bestuur van het 
kennisinstituut Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. 

  

 

 
 
 
Samen met Gertrude Schrijer, Nickie Vialle 
 en Viviane Hermans werkte Sophia Hoogendoorn aan de 
organisatie van een jeugdverpleegkundig symposium onder de 
titel: “Jeugdverpleegkundige, kom tevoorschijn!”. In het najaar 
van 2017 beslissen ze om symposium te verplaatsten naar het 
voorjaar van 2018.  

 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/pdf-overig/PJJ-1803-Evaluatie-jeugdwet-digitaal-def.pdf

