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Samenstelling Deelcommissies 2 en 4 
Januari 2019 

Zittingstermijn en samenstelling Erkenningscommissies 
 
De zittingstermijn van commissieleden en voorzitters is in principe vier jaar, met de 
mogelijkheid van een eenmalige verlenging. De ondersteunende kennisinstituten streven er 
naar om de deelcommissies geleidelijk te vervangen, om niet teveel opgebouwde expertise en 
ervaring ineens kwijt te raken. 
 
Onderstaande indeling in deelcommissies is flexibel: samenwerking tussen leden van 
verschillende deelcommissies is mogelijk als de aard van een te beoordelen interventie dit 
wenselijk maakt. 
 

Deelcommissie 2. Jeugdgezondheidszorg, preventie en 
gezondheidsbevordering 
 

Voorzitter 
• prof. dr. Frans Feron (Universiteit Maastricht/GGD Zuid-Limburg) 

Contacpersonen 
• dr. Susan Meijer (CGL) 
• Evelien Janssen   (NCJ) 

Wetenschap 
• dr. Magda Boere-Boonekamp (Universiteit Twente) 
• prof. dr. Frans Feron (Universiteit Maastricht / GGD Zuid-Limburg) 
• dr. Paul Kocken (TNO) 
• dr. Ingrid steenhuis (VUmc) 
• dr. Ciel Wijsen (Rutgers 

Beleid en praktijk 
• dr. Hans Dupont (Mondriaan) 
• drs. Joke van Wieringen (Pharos) 
• dr. Rienke Bannink (CJG Rijnmond) 
• dr. Marie-José Theunissen (GGD Brabant Zuid-Oost) 
• dr. Ien van de Goor (Universiteit Maastricht, Tranzo) 
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Deelcommissie 4. Preventie en gezondheidsbevordering voor 
volwassenen en ouderen 
 

Voorzitter 
• dr. Marcel Pieterse (Universiteit Twente) 

Contactpersonen 
• dr. Karlijn Leenaars (RIVM/Centrum Gezond Leven) 
• Carolien de Jager (RIVM/Centrum Gezond Leven) 

Wetenschap 
• dr. Patricia van Assema (Maastricht Universiteit) 
• dr. Stans Drossaert (Universiteit Twente) 

Beleid en Praktijk 
• drs. Marja Westhoff (ZonMW) 
• Prof. Dr. Gerard Molleman (GGD Gelderland Zuid) 
• dhr. Peter Overzier (Indigo Rijnmond) 
• dr. Judith Kuiper (VeiligheidNL) 
• dr. Lindia Bolier (Trimbos) 
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