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Dit bijzondere themanummer bestaat in zijn geheel
uit abstracts van Nederlandse en Vlaamse collega’s
die hebben deelgenomen aan het congres van de Eu-
ropean Union for School and University Health and
Medicine (EUSUHM) dat van 6 tot en met 8 septem-
ber 2017 in Leuven werd gehouden. Dit congres werd
georganiseerd door de Vlaamse Wetenschappelijke
Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, en de Dienst
Jeugdgezondheidszorg en het Studentengezondheids-
centrum van de Katholieke Universiteit van Leuven.

Het doel van EUSUHM-congressen is om professi-
onals die werkzaam zijn in de zorg voor kinderen en
jongeren, en in het bijzonder in de jeugdgezondheids-
zorg (JGZ), in alle Europese landen bij elkaar te bren-
gen. Tijdens deze congressen worden onderzoeksre-
sultaten, nieuwe beleidsontwikkelingen en praktijk-
voorbeelden gepresenteerd, die kunnen bijdragen tot
een kwaliteitsvolle zorg voor jonge kinderen, school-
gaande kinderen en jongeren, en studenten.

Sinds de oprichting van EUSUHM in 1981 was de
Vlaamse en/of Nederlandse JGZ reeds drie keer or-
ganisator van dit tweejaarlijkse congres (Amsterdam
1981, Leuven 1997 en Leiden 2009). In september 2017
was het dus de vierde keer, met een programma on-
der het brede thema Mind the gap! Building bridges to
better health for all young people. Hierbij ging bijzon-
dere aandacht naar de zorg voor kwetsbare kinderen
en jongeren en naar strategieën om ongelijkheid in
gezondheid te voorkomen.
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Op basis van bijna 200 inzendingen kon een attrac-
tief programma worden samengesteld, met 9 keynote
sprekers in vier plenaire sessies, 18 parallel sessies en
9 workshops. Alle leeftijdsgroepen kwamen aan bod,
met niet alleen aandacht voor de fysieke aspecten van
gezondheid, groei en ontwikkeling. Niet onverwacht
stond ook de psychosociale gezondheid van kinderen
en jongeren hoog op de agenda. Verder ook de zorg
voor kinderen en jongeren met een beperking of chro-
nische aandoening, het profiel en de rol van de jeugd-
verpleegkundige, taakverdeling en samenwerking tus-
sen disciplines, ontwikkeling van richtlijnen en nog zo
veel meer.

Het is de vijfde keer op rij dat wemet het Tijdschrift
voor Jeugdgezondheidszorg in de vorm van een the-
manummer plaatsmaken voor het Nederlandse en
Vlaamse onderzoek dat in presentaties, posters en
workshops in het EUSUHM-congres aan bod kwam.
Met meer dan 60 Vlaamse en Nederlandse abstracts
die aanvaard werden voor dit congres, hebben we
voor het eerst niet genoeg aan één themanummer om
alle abstracts een plaats te geven. Dit nummer bevat
daarom een selectie van de Nederlandse en Vlaamse
bijdragen. Bij de selectie speelden de presentatie van
resultaten in het abstract en de nieuwswaarde voor
de lezers een rol, naast praktische criteria (zoals: niet
eerder gepubliceerd in het tijdschrift, beschikbaar-
heid van de auteurs). Het volledige abstractboek is
digitaal beschikbaar via www.eusuhm.org.

Met dit themanummer wensen wij onze lezers te
informeren over wat er leeft in de JGZ in Europa. Zelf
actief participeren aan de debatten blijft uiteraard het
meest inspirerend voor de eigen praktijk. Een reden
om er bij het volgende congres in 2019 (opnieuw) bij
te zijn.
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