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Samenstelling Deelcommissie 2 en 4 
 
Juli 2021 
 

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 deelcommissie 2 

• prof. dr. Ien van de Goor (Tilburg University, Tranzo) 
 

Contactpersonen en secretariaat deelcommissie 2 
• dr. Susan Meijer (RIVM) 
• dr. Merian Bouwmeester (NCJ) 
• drs. Lotte Bakker (RIVM) 

 
Leden afkomstig uit wetenschap deelcommissie 2 

• dr. Ciel Wijsen (Cibe) 
• prof. dr. Ien van de Goor (Tilburg University, Tranzo) 
• dr. Symone Detmar (TNO) 
• dr. Eveliene Dera-De Bie (Zuyd Hogeschool) 

 
Leden afkomstig uit beleid en praktijk deelcommissie 2 

• dr. Rienke Bannink (CJG Rijnmond) 
• dr. Marie-José Theunissen (GGD Brabant Zuid-Oost) 
• dr. Jolanda Mathijssen (Tranzo) 
• drs. Floor van Bakkum (Jellinek) 
• dr. Femke van Nassau (Amsterdam UMC) 
• drs. Daniëlle Meije (Trimbos-instituut) 
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Deelcommissie 4 Preventie en gezondheidsbevordering voor volwassenen en ouderen 
 
Voorzitter deelcommissie 4 

• Prof. Dr. Gerard Molleman (GGD Gelderland Zuid)  
 

Contactpersonen en secretariaat deelcommissie 4 
• ir. Dieuwke Schokker (RIVM, afdeling Gezond Leven) 
• dr. Karlijn Leenaars (RIVM, afdeling Gezond Leven) 
• Carolien de Jager (RIVM, afdeling Gezond Leven) 

 
Leden afkomstig uit wetenschap deelcommisie 4 

• dr. Christina Bode (Universiteit Twente) 
• dr. Patricia van Assema (Universiteit Maastricht) 
• Prof. dr. Gera Nagelhout (Universiteit Maastricht en Onderzoeksinstituut IVO) 
• dr. John Dierx, MPH (Lector Leven Lang in Beweging, Avans Hogeschool) 
• dr. Tommy Visscher (Hanze Hogeschool, Groningen) 

 
Leden afkomstig uit beleid en praktijk deelcommissie 4 

• drs. Peter Overzier (Indigo Rijnmond)  
• dr. Linda Bolier (Trimbos-instituut) 
• dr. Ytje van der Veen (Lectoraat Zorg voor Voeding & Gezondheid, Chr. Hogeschool Ede) 
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