
 
 

Het PHned lustrum is gevierd!  
 
Op 24 september jl. hebben PHned leden elkaar in het Julianapark te Utrecht ontmoet om 
het 25-jarig bestaan van PHned te vieren. Na zo’n lange tijd van online contact was het een 
plezierig weerzien.  
 
De bijeenkomst stond in het teken van verbinding 
tussen toen & nu. Na een welkomstwoord van onze 
voorzitter, Ellen van Steekelenburg, begonnen we dan 
ook met een aantal korte interviews om terug- en 
vooruit te blikken. Mariëlle Jambroes was er vanaf het 
eerste uur bij en vertelde over het ontstaan van de 
voorloper van PHned, Bougainville. Herbert Schilthuis 
haalde een actie aan waarbij PHned leden lieten zien 
hoe divers de public health is door stickers te plakken 
op alles wat daar mee te maken had. PHned kenmerkt 
zich ook door de diverse achtergronden van onze 
leden. Ons kersverse lid Lisanne Kiestra vertelde wat 
haar interesseerde om lid te worden en gaf de tip om 
veel op LinkedIn te delen om op die manier meer 
jonge leden aan te trekken. Helpen jullie mee?  
 
Na deze kick-off gingen we in groepen uiteen voor 
twee buitenactiviteiten. De yoga workshop onder 
leiding van Annemarie Wagemakers zorgde voor 
ontspanning van lichaam en geest. Bovendien leverde 
het prachtige beelden op in het zonnetje in het park. 
De andere activiteit liet zien dat onze leden ook 
fanatiek kunnen zijn. In kleine groepjes ging men voor 
de winst van de speurtocht. Er werden vragen 
beantwoord over het Julianapark, over PHned en 
diverse teambuildingsactiviteiten werden uitgevoerd. 
Dit leverde hilarische filmpjes, foto’s en mooie 
gedichten op! Team De Gele Kanaries ging naar huis 
met de winst. 
 
We sloten de dag af met een heerlijk oriëntaals buffet. 
Ondertussen werd er bijgekletst en werden er goede 
ideeën en quotes over de bijeenkomst in de 
‘ideeënplu’ gedropt. Lees hieronder meer over de 
opbrengst hiervan.  Wil je hierop aanvullen of 
aanhaken? Laat het ons dan weten! Zo gaan we voor 
én door leden de volgende 25 jaar PHned tegemoet!  
 
 
Uit de ‘ideeënplu’:  
 
“Studenten Gezondheid & Maatschappij (WUR) volgen van half februari tot half maart een 
vak ‘Health Policy & Action’. Hiervoor moeten zij een netwerkbijeenkomst bezoeken. Ze gaan 
graag naar inhoudelijk interessante en gratis bijeenkomsten.” 
 



 
 

“Estafette voor het aanmelden van leden” 
 
“Door de covid-pandemie zijn veel (gezondheids-)ongelijkheden blootgelegd en verergerd. 
Het is nu of nooit voor PHned om zich daar over uit te spreken en met concrete 
aanbevelingen te komen om dat tij te keren!” 
 
“Groepen formeren om thema’s PH bespreken.” 
 
“Gebruik maken van bereik op LinkedIn en Facebookgroepen. Handig om een 
standaardtekstje te hebben, zodat leden deze eenvoudig kunnen delen. Dit om het aantal 
leden te vergroten.” 
 
“Samen gaan werken met KAMG. Maak een top 3 van prioriteiten/uitdagingen. Geen loze 
boodschappen, met feiten onderbouwd.” 
 
“Bedankt voor de leuke middag/avond. Erg leuk om erbij te zijn. Ik heb niet echt een idee. 

Hoewel een soort mentorschap/inspiratie tussen oudere (      ) en jongere (nieuwe) leden?!” 

 
“Lief bestuur, Ontzettend fijn dat jullie zo’n leuke club mensen iedere keer weer bij elkaar 
weten te halen! Dank.” 
 
 
 


