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Waar ben je trots op, terugkijkend als instituutsopleider?
“Als ik zie hoe sommige aios zich landelijk manifesteren, bijvoor-

beeld binnen het bestuur van de AJN. Dat is de jeugdarts van de 

toekomst! Tijdens de opleiding ga je één keer beschermd in het 

onderwijs lesgeven, dat is veilig en dan krijg je steun. Vervolgens 

kun je diezelfde les geven op scholen of kinderdagverblijven. Hoe 

zichtbaar ben jij als jij op een kinderdagverblijf een verhaaltje 

over aids kunt vertellen, als daar een kindje met aids in de groep 

zit? Dan ben je die jeugdarts met dat rode jasje aan en niet een 

 

jaar geleden?
“Jazeker, jeugdartsen zijn nu veel zichtbaarder dan vroeger.  

’s Avonds moet je ook studeren, rapporten en artikelen lezen. Je 

moet weten hoe het zit met de moderne JGZ. Jonge artsen doen 

dit al beter. Als je opgeleid bent, heb je eraan geroken dat je 

andere dingen mag gaan doen, zoals een onderzoekje of in een 

-

 

“De JGZ beschikt over een enorme hoeveelheid data. Vraag aan 

je manager of je een kleinschalig onderzoek mag doen met een 

epidemioloog, omdat je iets hebt opgemerkt. Geen manager zal 

zeggen: ‘Nee, dankjewel’. En als je dan ook nog een goed  beleids-

stuk kunt schrijven, dan is het helemaal mooi. Dat soort dingen 

moeten jeugdartsen veel vaker doen. Maar dan moet je wel uit je 

 

“We gingen steeds meer toespitsen op persoonlijke leertrajecten. 

Josette Bijlsma en ik hebben ervoor gezorgd dat de aios sinds 2013 
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op een begrijpelijke manier hun eigen individueel ontwikkelplan 

moeten samenstellen. Met niet alleen aandacht voor medisch-

 

“Er is een gigantisch tekort aan jeugdartsen. Al die gezonde 

kinderen hoeven wij écht niet allemaal te zien. Verpleegkundigen 

zijn hartstikke capabel als je ze goed opleidt. Bij Icare groeiden de 

verpleegkundigen geweldig in het medisch-inhoudelijke gesprek 

met de jeugdarts. Er werd veel meer over de inhoud van het vak 

gesproken. Dat had als extra voordeel een enorme opleving in de 

kennis van de jeugdartsen, want je kunt geen lesgeven als je niet 

 

“Het is jammer dat er nog zoveel weerstand is tegen de nieuwe 

functie van jeugdartsen. Wij willen heel graag dingen van 

huisartsen, jeugdzorg en pedagogen doen, maar we 

willen niks afstaan. Dat is jammer, want wat je zou 

kunnen bereiken, stagneert nu halverwege. Vanuit 

de spreekkamer kun je niet de wereld verbeteren. 

Jeugdartsen moeten in multidisciplinaire teams 

zitten met verpleegkundigen, politie, jeugdzorg. 

Jeugdartsen hebben integraal leren denken en kunnen 

met weerstanden omgaan en meer. Binnen de opleiding hebben 

we juist veel aandacht besteed aan allerlei communicatietrainin-

 

“Ik ben bang dat nog maar weinig artsen de vierjarige opleiding 

willen gaan doen. Ik vind dat je ook alleen de jeugdartsenopleiding 

moet kunnen voltooien, waar je twee of drie jaar over mag doen. Het 

gaat veelal om parttime moeders met jonge kinderen, die misschien 

wel zeven jaar over de opleiding gaan doen. Wat er dan gebeurt, 

is een duw van onderaf richting taakherschikking, want dan komt 

er een nog groter tekort aan opgeleide jeugdartsen. Ik hoor ook 

organisaties zeggen: ‘Zulke hoog opgeleide artsen heb ik helemaal 

niet nodig. Ik neem gewoon de introductiecursus, een cursusje hier 

 

artsenopleiding?

trajecten. Het is nu tijd voor een nieuwe ploeg. Als je ziet hoe 

goed het nu draait, dan kan ik het met een gerust hart overdra-

gen. Er komen zeker weer andere dingen op mijn pad. Maar nu 


