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Junior Afdeling NVK 
Het bestuur van de Junior Afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (JA-NVK) 

bestaat uit 14 leden. Dit is 1 bestuurslid minder dan vorig jaar, omdat is besloten gezien de fusie van VUmc 

en AMC tot AmsterdamUMC het streven is naar twee vertegenwoordigers vanuit cluster Amsterdam.  
 

AmsterdamUMC:   Maria den Dekker, Laurens Nieuwveld 

Groningen:    Tijmen Dröge, Laurien Visser 

Leiden:    Josine in ’t Veld, Margot Visser 

Maastricht:    Esmee Jacobs, Caro Theunissen 

Nijmegen:    Catelijne Coppens, Marloes Oomen 

Rotterdam:   Floor Stadhouders, Joeri Vliegenthart  

Utrecht:    Kim Klein, Natanja Oosterom 

Taakverdeling per 31 december 2020 

Voorzitter:     Maria den Dekker 

Secretaris:    Caro Theunissen 
Penningmeester:   Laurens Nieuwveld  

 

Portefeuilles / taskforces 

Arbeidsmarkt: Tijmen Dröge, Josine in ’t Veld  

Buitenland: Esmee Jacobs 

Communicatie en publiciteit: Tijmen Dröge, Laurens Nieuwveld, Caro Theunissen, Josine in ’t 

Veld, Laurien Visser, Joeri Vliegenthart 
Europa / Young EAP:   Esmee Jacobs, Floor Stadhouders 

NVK-congres:    Esmee Jacobs, Caro Theunissen 

Opleidingsvisitaties: Catelijne Coppens, Maria den Dekker, Marloes Oomen 

PediAthletics Joeri Vliegenthart, Josine in ‘t Veld  

Persoonlijke ontwikkeling:  Floor Stadhouders, Laurien Visser  

Themadag JA-NVK:  Tijmen Dröge, Floor Stadhouders, Joeri Vliegenthart, Laurien Visser 

TOP2020:  Catelijne Coppens, Kim Klein, Laurens Nieuwveld, Joeri Vliegenthart  

Wetenschap:    Kim Klein, Natanja Oosterom, Margot Visser  
 

Vertegenwoordiging van AIOS 

Binnen NVK 

AAK1: Tijmen Dröge, Margot Visser 

Concilium Paediatricum (CP):   Tijmen Dröge, Maria den Dekker, Marloes Oomen 

NVK-bestuur:    Maria den Dekker 

SCO2:     Maria den Dekker, Marloes Oomen 

 
1 AAK = Adviesgroep Algemene Kindergeneeskunde 
2 SCO = Stuurgroep Cursorisch Onderwijs 
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Buiten NVK 

De Jonge Specialist (DJS):  Josine in ’t Veld, Margot Visser 
Geschillencommissie:   Kim Klein, Floor Stadhouders 

Adviescommissie RGS3:  Kim Klein, Floor Stadhouders  

 

Vergaderingen en andere bijeenkomsten in 2020 

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 13 november 2020 vond de jaarlijkse themadag van de JA-NVK plaats, met dit jaar als titel ‘Global 

Child Health’. Op deze dag vond tevens de jaarlijkse ALV van de JA-NVK plaats. Gezien de 

coronacrisis vond het congres volledig digitaal plaats en werd de input van de leden gevraagd door 

discussie naar aanleiding van stellingen in kleine groepen in break-out rooms. De themadag werd zeer 

positief geëvalueerd.  

Communicatie / publicaties in 2020 

- 4 nieuwsbrieven naar alle AIOS kindergeneeskunde in Nederland 

- Publicatie in Kinderarts en Samenleving: 

o Impact van corona op de opleiding (Anu ter Haar/Maria den Dekker)  
- Instagram account  

Belangrijkste onderwerpen / besluiten of aanbevelingen in 2020 

- Dit jaar werd nagedacht over het toekomstbestendig maken van het opleidingsplan 
Toekomstbestendige Opleiding Pediatrie 2020 (TOP2020), waarbij belangrijke thema’s uit het 

visiedocument ‘Toekomst’ van de JA-NVK werden uitgewerkt binnen de werkgroep TOP2020. In het 

visiedocument van JA-NVK (2019) werd geschreven over 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. Dit zal 

in 2021 een vervolg krijgen.  

- Vanuit de JA-NVK zijn er twee vertegenwoordigers in de SCO. Er is in het voorjaar van 2019 een 

Denktank opgericht; deze Denktank heeft het cursorisch onderwijs vormgegeven volgens het huidige 
opleidingsplan TOP2020 vanuit de klinische presentaties. AIOS zullen onderwijs krijgen volgens het 

landelijke format.  Gepland werd om het onderwijs te implementeren in juli 2020, echter in verband 

 
3 RGS = Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 
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met de Covid-19 crisis werd de start uitgesteld naar januari 2021. Vanuit elk cluster zijn AIOS 

vertegenwoordigd en er werd in totaal zes keer vergaderd, waarvan een deel van de vergadering 

overlappend is met de vergadering van Stuurgroep Cursorisch Onderwijs.  
De onderwijsdagen werden in het voorjaar geannuleerd in verband met de Covid-19-crisis. Deze 

werden in november en in 2021 ingehaald en digitaal gegeven.    

- Persoonlijke ontwikkeling: de JA-NVK streeft ernaar 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 en hier financiering beschikbaar voor te stellen. Afgelopen jaar 

werd middels een landelijke werkgroep Challenge & Support verder uitgerold en is het nu in cluster 

Rotterdam, Leiden en Utrecht geïmplementeerd. Daarnaast zijn er inmiddels voldoende coaches 

aangesloten voor landelijke dekking.  
- De JA-NVK is vertegenwoordigd binnen DJS met twee AIOS. De JA-NVK is nog steeds een grote 

vereniging binnen DJS en heeft 3 stemmen binnen de Ledenraad.  

- De JA-NVK is met twee 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. 

Het aantal AIOS dat deelnam aan deze stage was relatief laag; gezien het belang van deze stage met 

het oog op toekomstige werkplek werd dit in maart 2020 verplicht gesteld in het CP 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. In verband met de Covid-19 crisis werd 
PediAthletics afgelopen jaar geannuleerd. In 2021 zal er (hopelijk) weer een nieuwe editie 

plaatsvinden.  

- Arbeidsmarkt: De NVK Vacaturebank heeft als doel alle vacatures voor kinderartsen in Nederland te 

bundelen op één plek, vraag en aanbod bij elkaar te brengen, en trends op de arbeidsmarkt te 

monitoren. Tweejaarlijks zal er een analyse zijn en gepresenteerd worden aan het CP. Dat zal in 2021 

zijn.  

- Vanuit de JA-NVK zijn twee AIOS afgevaardigd in de congrescommissie van de NVK. Het NVK-
congres werd dit jaar verplaatst, ingekort en digitaal vormgegeven in verband met Covid-19. Voor het 

symposium ‘Ontregel de zorg’ was geen ruimte. Door de JA-NVK werd een symposium over 

procedurele sedatie gehouden. 
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