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Met al weer de vijfde NVKN nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden 

van wetenswaardigheden van het afgelopen jaar. Het bestuur wenst u veel 

leesplezier en uiteraard een voorspoedig 2016! 

ICNA 
 Vast het belangrijkste evenement in 2016 voor de Nederlandse 

kinderneurologen! De organisatie van ICNC 2016 verloopt voorspoedig. Het 

congres wordt van 1 tot 5 mei 2016 in de RAI Amsterdam georganiseerd. Zie 

website: http://icnc2016.org. Early bird registratie voor een sterk geredu-

ceerd tarief is mogelijk tot 15 februari aanstaande. 
 Het inhoudelijke programma is in nauw overleg met de Nederlandse 

wetenschappelijke commissie en met de ICNA tot stand gekomen. Meer dan 

70 invited speakers uit alle regionen in de wereld (waaronder 14 

Nederlandse sprekers) zullen een voordracht geven tijdens een van de 16 

parallelle ochtendsessies, 8 plenaire sessies, 2 meet-the-expert sessies, 4 

teaching courses en 2 masterclasses. We hebben uit een totaal van 37 

ingediende symposiumvoorstellen 16 lunch symposia kunnen selecteren, 
waaronder 4 symposia die door Nederlandse collega's werden voorgesteld.         

In totaal hebben 12 bedrijven zich bereid verklaard het congres financieel te 

ondersteunen. Zes van de 16 lunchsymposia worden gesponsord.  

 Inmiddels zijn meer dan 900 abstracts gesubmit! Hieruit zullen de 

voordrachten voor de 16 middag platform sessies worden geselecteerd 

evenals honderden posters. Voorafgaande aan de opening van het congres 

zal op zondagmiddag een presymposium worden georganiseerd ter ere en 
nagedachtenis van Jean Aicardi. We hopen jullie allen op ICNC 2016 te 

mogen verwelkomen! 

Vergaderingen 
 Op 17 april 2016 vond de NVKN voorjaarsvergadering in Heemstede 

plaats met als gastheren Paul Augustijn en Huibert Geesink. 19 aios en 

jonge onderzoekers hadden abstracts ingediend, van de kniepeesreflex van 

zuigelingen met een hoog risico op cerebrale parese tot een nieuw gen voor 

een vroeg-infantiele encefalopathie. Els Peeters vertelde uitgebreider over 

slaapstoornissen bij kinderen. 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NIEUWS 

1. 
VOORJAARSVERGADERING 
2016 
De voorjaarsvergadering van de 
NVKN vindt plaats op 15 april 
2016 in Enschede.

2. 
ABSTRACTS VOORJAARS-
VERGADERING 2016 
De deadline voor abstracts is 1 
maart 2016. Indienen als word 
bestand aan n.wolf@vumc.nl  

3. 
ICNA 
Van 1 t/m 5 mei vindt in 
Amsterdam de ICNC plaats. 
Komt allen! 

4. 
CORNELIA DE LANGE PEN-
NING 
De penning werd in 2015 uit-
gereikt aan prof. W.P. Vandertop, 
kinderneurochirurg.

NEDERLANDSE	VERENIGING																																																							
VOOR	KINDERNEUROLOGIE	
De beste wensen voor 2016! 
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Op 20 november 2015 vond in Tilburg het 42e 

najaarssymposium van onze vereniging plaats, een 

bijzondere gelegenheid want voor het eerst samen met 
onze Belgische collegae en derhalve ook in de voertaal 

Engels. Gastvrouw was Jikke-Mien Niermeijer. Onge-

veer 150 bezoekers hadden zich ingeschreven waarvan 

twee derde uit Nederland en een derde uit België. Eerst 

hielden vier Belgische aios korte praatjes over interes-

sante casuïstiek, daarna werden een aantal onder-
werpen belicht door elk een Belgische en een Neder-

landse spreker. Thema’s waren epilepsie, neonatale 

neurologie, neuromusculaire ziekten, bewegingsstoor-

nissen en neurometabole aandoeningen. Over drie jaar 

zullen we misschien opnieuw samen vergaderen, dan in 

België. 

Ook werd na twee jaar weer de Cornelia de Lange 
penning uitgereikt, voor het eerst aan een neurochirurg, 

professor W.P Vandertop, hoofd neurochirurgie VUmc 

en AMC Amsterdam. Hij vertelde in een boeiende voor-

dracht over verleden en toekomst van zijn vak, de 

kinderneurochirurgie. 

Voorjaarsvergadering te 
Enschede 

Op vrijdag 15 april 2016 vindt de komende 

voorjaarsvergadering plaats in het Medisch Spectrum 

Twente te Enschede, ter gelegenheid van het afscheid 
van dr. Gerard Hageman. Abstracts van arts assistenten 

en jonge onderzoekers kunnen worden ingediend tot 1 

maart 2016 (via n.wolf@vumc.nl). Voor het indienen 

van een abstract is een format op de NVKN website 

beschikbaar. Dr. René de Coo en dr. Nicole Wolf zullen 

weer het programma samenstellen. Abstracts die na de 
deadline worden ingediend kunnen helaas niet worden 

gehonoreerd. Naast de korte presentaties zouden wij 

opnieuw graag enkele langere wetenschappelijke 

voordrachten van een senior onderzoeker selecteren; 

ook hiervoor zijn abstracts welkom.  

Stipendia 
In 2015 kwamen opnieuw veel aanvragen binnen. 

Vanaf 2016 zullen we werkstages alleen nog voor aios 

en promovendi ondersteunen, niet meer voor studenten.  
Voor congresbezoek met posterpresentatie of 

voordracht hebben dit jaar een stipendium ontvangen: 
★ Kevin Berendse (AMC)  
★ Noor Brinkman (UMCU) 
★ Ferdy Cayami (VUmc)  
★ Eric van Diessen (UMCU)  
★ Femke Klouwer (AMC) 
★ Diane van Rappard (VUmc) 
★ Kim Strating (UMCG)  
★ Lauren Weeke (UMCU)  
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Een reisbeurs voor onderzoeksstage/werkbezoek 

werd uitgedeeld aan Matea  Rados, UMCU, voor haar 

onderzoeksproject naar subdurale grid-elektroden 
versus diepte-elektroden in de prechirurgische dia-

gnostiek bij kinderen met refractaire focale epilepsie 

(Great Ormond Street Hospital en National Hospital for 

Neurology and Neurosurgery, London). Zij heeft haar 

ervaringen al terug gekoppeld:  

Ook Wieke Eggink, UMCG, kreeg sponsoring voor 

haar onderzoek naar mentale rotatie en het gebruik van 

gabapentine in dystonie bij kinderen bij dr. Jean-Pierre 
Lin in het Evelina London Children’s Hospital. Voor 

beide kon een bedrag van 1500 € worden gesponsord. 

Twee studenten van het UMCG, Linnea Weise en 

Sabine Gebauer, konden voor 750 € elk worden 

gesponsord om hun wetenschappelijk stage in het kader 

van hun geneeskunde studie te financieren in Kaapstad, 
Zuid-Afrika 

Ernaast worden er sinds 2015 7 aios uit Utrecht en 

Groningen voor 700 € elk door de NVKN financieel 

ondersteund voor het volgen van de distant learning 

course, ontwikkeld door de BPNA en inmiddels ook 

geliefd in andere landen zoals Zwitserland. Bij succes 

kan het programma worden uitgebreid naar de andere 
UMCs. 

Nieuws van de DBC-DOT front 
Per 01-01-2016 is er een gezamenlijke boom voor 

kinderneurologische diagnoses voor kinderartsen en 

neurologen. We deelden al de epilepsieboom, maar nu 

delen we ook de boom voor de andere diagnoses. Dit 

maakt duidelijker dat kinderneurologen vanuit beide 
disciplines gelijkwaardig werk doen en maakt het ook 

makkelijker om binnen één vakgroep samen te werken. 

Doordat de volumes samengaan, kan er ook beter een 

kostprijs berekend worden per zorgproduct en kunnen 

we daarin gezamenlijk optrekken. 

Technische details: Per 1 januari 2016 zijn zorg-

productgroep 990030 Kinderneurologie (excl epilepsie) 
en 990916 Kindergeneeskunde neurologie daarom 

opgeheven. Daarvoor in de plaats is een nieuwe 

zorgproductgroep gekomen: 991630 Kinderneurologie 

(excl epilepsie). Diagnose van neurologische maligni-

teiten uit de opgeheven zorgproductgroep 990030, 

leiden per 2016 naar zorgproductgroep 990116 Kinder-
geneeskunde oncologie. 

  

Let op: artikel 32 lid 10: 
Wanneer een kinderarts en een neuroloog samen 

een epilepsie behandeling (zorgproductgroep 69899) of 

een kinderneurologische behandeling (zorgproduct-

groep 991630) uitvoeren, dan kan hiervoor één DBC-
zorgproduct uit de betreffende zorgproductgroep worden 

gedeclareerd. 

!
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERNEUROLOGIE                                                                                                           www.nvkn.nl

„In het kader van mijn promotieonderzoek heb 
ik met dank aan een beurs van de NVKN in het 
najaar van 2015 het Great Ormond Street Hospital 
en het National Hospital for Neurology and 
Neurosurgery in Londen bezocht. Mijn promotie-
onderzoek omvat de vergelijking van de twee 
technieken voor invasieve EEG: subdurale grids en 
diepte-electroden. Tot op heden zijn er geen 
systematische studies gepubliceerd die deze twee 
technieken met elkaar vergelijken. De keuze voor 
een bepaalde techniek is met name historisch en 
cultureel bepaald.  

In meerdere studies is aangetoond dat 
epilepsiechirurgie effectiever is dan langdurige 
medicamenteuze behandeling in het reduceren tot 
zelfs het elimineren van de insulten bij patiënten 
met ernstige, refractaire focale epilepsie. De 
resultaten zijn echter beduidend slechter wanneer 
er geen duidelijke epileptogene zone gevonden kan 
worden met non-invasieve diagnostiek of als er 
sprake is van multipele laesies eventueel over-
lappend met eloquente gebieden. In die gevallen 
kan het noodzakelijk zijn om diagnostische 
zekerheid te verkrijgen met invasief EEG middels 
intracraniële electroden. In het UMC Utrecht wordt 
alleen gebruik gemaakt van grid-electroden en niet 
van diepte-electroden. Utrecht en Londen (Great 
Ormond Street Hospital en het National Hospital for 
Neurology and Neurosurgery) maken deel uit van 
een Europees consortium waarbinnen de intentie is 
uitgesproken om voor het eerst een formele 
vergelijking te maken tussen diepte-electroden en 
subdurale grids. Naast subdurale grids worden er in 
Londen tevens diepte-electroden toegepast.  

Aangezien het eerste bezoek succesvol was 
en alle data die we nodig hebben beschikbaar is en 
gedeeld zal worden, zal ik begin 2016 verdergaan 
met het verzamelen van de patiëntendata in 
Londen met als doel om door het vergelijken van 
deze twee technieken voor invasieve EEG 
registratie uiteindelijk tot een wetenschappelijk 
onderbouwde aanbeveling te komen voor de 
toepassing van een van de twee technieken bij de 
individuele patiënt.” 

http://www.nvkn.nl
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Toevoegen van declaratiebepaling: De kinderarts 

en neuroloog leveren in het kader van kinderneuro-

logische behandelingen gezamenlijk zorg en hiervoor 
mag dan ook slechts één zorgtraject geopend worden.  

Deze regel gold al voor epilepsie. Wanneer er 

gezamenlijk één zorgvraag wordt behandeld is er één 

hoofdbehandelaar en één DBC declarabel, deze bevat 

dan alle zorgactiviteiten van zowel neuroloog en 
kinderarts. Wanneer er meerdere zorgvragen zijn, 

gelden de normale regels voor parallelliteit. ‘Een parallel 

zorgtraject mag alleen worden gedeclareerd indien er 

vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van 

een andere zorgvraag dan waarvoor de patiënt al wordt 

behandeld en voor deze zorgvraag een separaat 

zorgtraject (diagnosestelling en behandeling) noodza-
kelijk is’. 

 Daar waar kinderarts en neuroloog samen één 

zorgvraag van de patiënt beantwoorden, is er één 

hoofdbehandelaar welke de DBC kan declareren. Bij 

twee of meer zorgvragen (bijvoorbeeld retardatie en val 

van de trap) mogen er twee of meer DBC-DOT trajecten 

lopen. 

M.C. de Wit 

Cursorium kinderneurologie 
Het Cursorium Kinderneurologie had dit jaar als 

onderwerp "acute kinderneurologie" en werd op 19 juni 

2015 in Maastricht georganiseerd. Moderatoren waren 

Joost Nicolai en Jeroen Vermeulen. De voordrachten 
werden verzorgd door een neurochirurg, klinisch 

neurofysioloog, en kinderarts-intensivist van het MUMC 

en door de kinderneurologen van het MUMC, Kempen-

haeghe en het MMC Veldhoven. Vanwege de relatief 

kleine groep aanwezigen van 18 aios neurologie en 

kindergeneeskunde en fellows kinderneurologie en de 
aanwezigheid van Kees Braun en Herman Schippers 

namens het DB van de NVKN was er veel mogelijkheid 

tot vragen stellen en discussie. De goede sfeer, 

uitgebreide warme lunch en borrel na afloop zorgden 

ervoor dat iedereen terugkeek op een geslaagde dag. 

In 2016 vindt geen cursorium plaats, in verband met 

de ICNA. 

Nieuwe leden NVKN 
Mw. dr. A. Altinbas 

Mw. J.C. van den Bergen 

Mw. I.J. Broeks 
Mw. P.S.S. Fransen 

Mw. D.M.E. de Groot 

Mw. A. van der Heide 

Mw. B. Jaeger 

Mw. Dr. D. de Jong 

Mw. T. Wassenberg 

Nieuwe kinderneurologen 
Dhr. dr. D.P. Bakker 

Mw. dr. J.M. de Bont 
Mw. dr. H.M.H. Braakman 

Mw. K.R. Heineman 

Mw. dr. G. Pons van Dijk 

mw. dr. A. Altinbas 

CONGRESKALENDER 
In Nederland 

Voorjaarsvergadering NVKN, MST Enschede, 

15 april 2016 

ICNC, RAI Amsterdam, 1-5 mei 2016 

In het buitenland 
Symposium neonatale neurologie, Brugge, 22 

januari 2016 

43e meeting van de British Paediatric Neurology 

Association (BPNA), Sheffield, 27-29 januari 2016 

67e meeting van de American Academy of 
Neurology (AAN), Vancouver, 15-21 april 2015  

SSIEM symposium, Rome, 6-9 september 2016 

12th European congres on Epileptology, Praag, 

11-15 september 2016 

EPNS research meeting, Essen, 28-29 oktober 

2016 

Vergaderdata theeclub 
De traditionele theeclub is nieuw leven ingeblazen 

door voorafgaande aan de bijeenkomst steeds een 
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teaching-sessie van het BPNA "distant learning 

program" te organiseren. Een groep Groningse en 

Utrechtse kinderneurologen in opleiding bespreekt 
samen met hun opleiders 1 x per 3 tot 4 maanden een 

module uit deze cursus. Aansluitend wonen ze de 

theeclub bij, waardoor het aantal deelnemers fors is 

toegenomen. Om de bijeenkomst zo klinisch en 

educatief mogelijk te maken roepen we graag opnieuw 

zoveel mogelijk kinderneurologen, opleiders, en aios/
fellows in opleiding tot kinderneuroloog op om de 

theeclub bij te wonen en interessante casuïstiek mee te 

nemen. 

Vrijdag, 15u, WKZ Utrecht 
★ 15 januari 2016 
★ 11 maart 2016 
★ 23 september 2016 
★ 2 december 2016 
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NEDERLANDSE 
VERENIGING VOOR 
KINDERNEUROLOGIE 

WEBSITE: www.nvkn.nl 

DAGELIJKS BESTUUR 

prof. dr. K.P.J. Braun, voorzitter  
UMC Utrecht

dr. J. Nicolai, secretaris  
Maastricht UMC 

dr. L.T.L. Sie, penningmeester  
HagaZiekenhuis Den Haag

prof. dr. M.A.A.P. Willemsen 
Radboudumc Nijmegen 

dr. N.I. Wolf  
VUmc Amsterdam 

drs. H.M. Schippers 
Antonius ziekenhuis Nieuwegein

CONTACT 
Nederlandse vereniging voor kinderneurologie 
MUMC 
dr. J. Nicolai  
Postbus 5800 
6202 AZ Maastricht 
j.nicolai@mumc.nl 
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