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Junior Afdeling NVK
Het bestuur van de Junior Afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (JA-NVK)
bestaat uit 15 leden. Dit is 1 bestuurslid minder dan vorig jaar, omdat is besloten om gezien de fusie van
VUmc en AMC geleidelijk toe te werken naar twee vertegenwoordigers vanuit cluster Amsterdam, eindigend
met een bestuur van 14 leden.
AmsterdamUMC:

Lidwien Tjaden, Maria den Dekker, Serge Prop

Groningen:

Tijmen Dröge, Laurien Visser

Leiden:

Ravi de Roo, Margot Visser

Maastricht:

Esmee Jacobs, Caro Theunissen

Nijmegen:

Catelijne Coppens, Marloes Oomen

Rotterdam:

Lisa Ott de Bruin, Joeri Vliegenthart

Utrecht:

Laila van der Heijden, Laura Rotte

Taakverdeling per 31 december 2019
Voorzitter:

Laila van der Heijden

Secretaris:

Caro Theunissen

Penningmeester:

Lisa Ott de Bruin

Portefeuilles / taskforces
Arbeidsmarkt:

Tijmen Dröge, Laila van der Heijden

Buitenland:

Esmee Jacobs, Lisa Ott de Bruin, Serge Prop

Communicatie en publiciteit:

Serge Prop

Europa / Young EAP:

Esmee Jacobs, Lisa Ott de Bruin

NVK-congres:

Serge Prop, Caro Theunissen

Opleidingsvisitaties:

Maria den Dekker, Laila van der Heijden, Ravi de Roo, Laura Rotte,
Lidwien Tjaden

PediAthletics

Esmee Jacobs, Laurien Visser

Persoonlijke ontwikkeling:

Laila van der Heijden, Laura Rotte

Themadag JA-NVK:

Tijmen Dröge, Esmee Jacobs, Caro Theunissen, Laurien Visser,
Margot Visser

Toekomst:

Laila van der Heijden

TOP2020:

Catelijne Coppens, Laura Rotte, Lidwien Tjaden

Wetenschap:

Lisa Ott de Bruin, Margot Visser

Vertegenwoordiging van AIOS
Binnen NVK
AAK1:

1

Tijmen Dröge, Serge Prop, Margot Visser

AAK = Adviesgroep Algemene Kindergeneeskunde
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Concilium Paediatricum (CP):

Tijmen Dröge, Laila van der Heijden, Ravi de Roo

NVK-bestuur:

Laila van der Heijden

NVK-congres/-lustrumcommissie:

Serge Prop

SCO2:

Maria den Dekker, Marloes Oomen

Buiten NVK
De Jonge Specialist (DJS):

Margot Visser

Geschillencommissie:

Caro Theunissen

Adviescommissie RGS3:

Caro Theunissen

Vergaderingen en andere bijeenkomsten in 2019
9 bestuursvergaderingen (elke eerste woensdag van de maand behoudens mei, augustus en november)
2 beleidsdagen (mei en november)
Daarnaast:
-

Gemiddeld 1-2 vergaderingen per maand per portefeuille / taskforce (grotendeels telefonisch)

-

Reguliere vergaderingen van de verschillende NVK-gremia en DJS

Overig:
-

Op 29 november 2019 vond de jaarlijkse themadag van de JA-NVK plaats, met dit jaar als titel ‘De
patiënt als regisseur’. Op deze dag vond tevens de jaarlijkse ALV van de JA-NVK plaats.

Communicatie / publicaties in 2019
-

3 nieuwsbrieven naar alle AIOS kindergeneeskunde in Nederland

-

Publicaties in Kinderarts en Samenleving:

-

o

Arbeidsmonitor

o

Ontregel de Zorg

Publicatie in Praktische Pediatrie
o

-

De toekomstbestendige kinderarts

JA-NVK Visiedocument Toekomst

Belangrijkste onderwerpen / besluiten of aanbevelingen in 2019
-

Verdergaande evaluatie t.a.v. de implementatie van het opleidingsplan Toekomstbestendige
Opleiding Pediatrie 2020 (TOP2020), onder andere door afvaardiging van een aantal AIOS in de
werkgroep ‘TOP2020 in bedrijf’. Dit jaar was er een Invitational Conference op 11 september 2019,
met als onderwerp ‘Leren en inspireren’. Tijdens deze middag werd de implementatie van de

2
3

SCO = Stuurgroep Cursorisch Onderwijs
RGS = Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
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onderdelen Entrustable Professional Activities (EPA’s), Niet-Klinische Kerntaken (NKKT), Oordeel
Opleidingsgroep (OOG) en klinische presentaties geëvalueerd. Daarnaast was er input voor een
verdere verbetering van EPASS.
-

Vanuit de JA-NVK zijn er twee vertegenwoordigers in de SCO. Er is in het voorjaar van 2019 een
Denktank opgericht om het cursorisch onderwijs vorm te geven volgens het huidige opleidingsplan
TOP2020. Vanuit elk cluster zijn AIOS vertegenwoordigd en er werd in totaal acht keer vergaderd. De
Denktank heeft alle klinische presentaties uitgewerkt volgens een vaststaand format. Deze formats
dienen als leidraad voor de invulling van het toekomstig cursorisch onderwijs. De algemeen kinderarts
krijgt hierin een belangrijke rol. Daarnaast werd een verdeling gemaakt van de klinische presentaties
lokaal versus cursorisch onderwijs, waarbij er ook een vaste cyclus van onderwerpen is voor de lokale
ziekenhuizen. Op 11 september 2019 vond een landelijke onderwijsmiddag plaats waar de
vernieuwing van het cursorisch onderwijs, de onderwijsweekenden en het lokale onderwijs werd
gepresenteerd.

-

Persoonlijke ontwikkeling: de JA-NVK streeft er naar om coaching/persoonlijke ontwikkeling in de
opleiding proactief aan te bieden aan alle AIOS. Eerder is tijdens het CP is besloten coaching
standaard op te nemen in de opleiding, het Challenge & Support programma landelijk uit te rollen
(kwaliteit en uniformiteit) en hier financiering beschikbaar voor te stellen. Afgelopen jaar werd middels
een landelijke werkgroep dit programma uitgerold, naast cluster Leiden, Rotterdam, nu ook in Utrecht.

-

De taskforce Toekomst van de JA-NVK schreef een visiedocument over de toekomst van de
kindergeneeskunde met focus op de huidige technologische ontwikkelingen, de centralisatie van zorg,
een veranderend zorglandschap met horizontale organisaties waarin de kinderarts een rol heeft als
netwerker. In het visiedocument zijn een aantal belangrijke aandachtspunten beschreven en zijn
voorstellen gedaan voor het anticiperen hierop. Het document werd in diverse gremia binnen de NVK
besproken, onder andere het Concilium Paediatricum, alwaar o.a. werd besloten dit onderwerp in 2020
verder uit te werken binnen de werkgroep TOP2020.

-

De JA-NVK is vertegenwoordigd binnen DJS met een AIOS. De JA-NVK is nog steeds een grote
vereniging binnen DJS en heeft 3 stemmen binnen de Ledenraad.

-

De JA-NVK is met drie AIOS vertegenwoordigd in de AAK. De JA-NVK heeft als doel om werken in
een algemeen niet-opleidingsziekenhuis meer bekend te laten worden bij AIOS kindergeneeskunde
(mede gezien de discrepantie die bestaat tussen arbeidsmarkt en ambities jonge klaren, zie verderop).
Dit is in 2019 gedaan door het verder op de kaart zetten van de stage van twee weken in een algemeen
niet-opleidingsziekenhuis voor alle AIOS.

-

PediAthletics: In 2019 was de eerste editie van PediAthletics waarbij AIOS Kindergeneeskunde het
op sportieve wijze tegen elkaar opnamen voor de beker. Het was een groot succes, dat komend jaar
opnieuw zal plaatsvinden.

-

Vanuit de JA-NVK zijn twee AIOS afgevaardigd in de congres en –lustrumcommissie van de NVK. Op
het NVK congres was er een symposium Ontregel de Zorg.

-

Symposium met jongNVZA (Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers) op 17-10
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Junior Afdeling
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Postbus 20059
3502 LB Utrecht
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