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NIEUWS

1.
VERGADERING
VOORJAAR 2013
De voorjaarsvergadering van de
NVKN vindt plaats op 26 april
2013 in Almere.
2.
ICNA 2016
Het ICNA congres zal in 2016
plaats vinden in Amsterdam.
3.
TWEE NIEUWE
HOOGLERAREN
KINDERNEUROLOGIE
Michèl Willemsen en Kees Braun
zijn benoemd tot hoogleraar
kinderneurologie.
4.
JACOBUS WILLEMSE
PRIJS 2012
De Jacobus Willemse prijs 2012
werd aan drs. Marjan E.
Steenweg, VUmc Amsterdam,
toegekend.
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Het allerbeste voor 2013!
Met veel plezier biedt het dagelijks
bestuur van de NVKN u deze tweede
digitale nieuwsbrief aan. Na de
enthousiaste reacties op de eerste editie
hebben we besloten van de nieuwsbrief
een jaarlijks terugkerende traditie te
maken, en u op deze manier aan het
begin van elk nieuw jaar op de hoogte te
stellen van wetenswaardigheden van het
afgelopen jaar. Als u zelf belangrijk
nieuws te melden heeft of symposia/
congressen/promoties/bijeenkomsten
wilt aankondigen die voor de leden van
onze vereniging van belang kunnen zijn,
dan verzoeken we u om met onze
secretaris contact op te nemen.
Het bestuur wenst u veel leesplezier en
het allerbeste voor 2013!

Opleiding
Nadat de opleidingsbegeleidingscommissie (OBC) in overleg met het
Consilium Paediatricum in 2011 heeft
weten te realiseren dat de opleiding tot
kinderneuroloog ook vanuit de
kindergeneeskunde binnen zes jaar kan
worden afgerond - analoog aan de
opleiding vanuit de neurologie -, werd
het tijd om een vernieuwd opleidingsreglement te schrijven. Het oude
reglement stamde uit 2000 en was niet
meer van toepassing op de huidige
situatie, nu de structuur van de opleiding
binnen de twee moederspecialismen
wezenlijk veranderd is. De OBC heeft in
samenspraak met het dagelijks bestuur
NVKN en de Nederlandse opleiders
kinderneurologie in 2012 dan ook een
nieuw opleidingsreglement geformuleerd,
gebaseerd op de opleidingscriteria van
beide moederspecialismen (NEURON en
GOED), waarin naast de structuur en
inhoud van de opleiding ook opleidings-
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eisen, competenties, eindtermen,
toetsing, en criteria voor opleiders,
registratie en herregistratie in detail
worden beschreven. U kunt het nieuwe
opleidingsreglement vinden op het open
deel van de website van de NVKN;
www.nvkn.nl.

ICNC 2016
Op 26 mei 2012 heeft de
Nederlandse bidcommissie voor het
wereldcongres kinderneurologie 2016
(International Child Neurology
Congress, ICNC) haar bidvoorstel
gepresenteerd aan het bestuur van de
ICNA tijdens het congres in Brisbane.
We zijn bijzonder verheugd dat het bid
aan Nederland is toegekend. Samen met
Congrex, een van de grootste congresorganisatoren ter wereld, zullen wij het
ICNC van 1 tot 6 mei 2016 organiseren
in de RAI in Amsterdam. De
voorbereidingen zijn inmiddels
begonnen, en we zullen de komende
jaren ongetwijfeld een beroep gaan doen
op veel van onze leden om te helpen dit
congres tot een groot succes te maken.
Het thema van het congres is "Bridging
Worlds; Child Neurology from a Global
Perspective". Kees Braun zal voorzitter
zijn van de organizing committee, Michel
Willemsen van de scientific committee,
en Coriene Catsman van de educational
committee. Wij houden u op de hoogte
van verdere ontwikkelingen.

Stipendia!
Het bestuur van de NVKN is in
2012 begonnen stipendia uit te reiken
aan jonge collega’s (studenten, AIO’s,
promovendi, fellows). Doel van het
stipendium is bevordering van
kinderneurologische kennis door
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“DER UNGELÖSTE FALL”
NOVEMBER 2013, HANNOVER
Op 8 en 9 november 2013 vindt in Hannover voor de
22de keer de bijeenkomst “Der Ungelöste Fall” plaats.
Het evenement werd opgericht door prof. dr. Hanefeld,
en vanaf het begin was er ook een Nederlandse expert
(nu: Nicole Wolf en Michèl Willemsen) bij betrokken.
Kinderen met onbegrepen neurologische aandoeningen
worden door 2 experts nagekeken en een differentiaaldiagnose wordt opgesteld die samen met de deelnemers besproken wordt. Zeker ook spannend en
leerzaam voor Nederlandse kinderneurologen (in
opleiding)!
Aanvullende informatie is te vinden via
www.neuropaediatrie.com.
congresbezoek of werkbezoek / stage al
dan niet in buitenland.
Jaarlijks worden 5 studiebeurzen
(maximaal €500) voor bezoek van een
congres of cursus uitgereikt. Een verzoek
hiervoor kan worden toegekend indien
een orale presentatie of posterpresentatie
is/wordt gegeven. Gegadigden kunnen
een verzoek indienen bij de secretaris.
Tweemaal per jaar (juni en oktober)
worden de aanvragen beoordeeld en
toegekend.
Jaarlijks wordt 1 studiebeurs
(maximaal €2500) uitgereikt voor stage of
werkbezoek in het buitenland. Een
verzoek hiervoor moet worden
onderbouwd met een CV van de
aanvrager en omschrijving van het belang
van de aanvraag. Ook wordt gevraagd,
indien van toepassing, een
ondersteunende brief van de
leidinggevende van de aanvrager(s) mee
te sturen. In juni worden aanvragen
hiervoor beoordeeld en toegekend door
het bestuur. Indien nog niet alle stipendia
zijn vergeven, volgt in oktober nog een
mogelijkheid.

Kalkovens overleg
2012
Op 20 juni vond in Hotel Karel V,
Utrecht, de vijfde retraite
kinderneurologie plaats. Er waren 33
kinderneurologen aanwezig. De sfeer was
enthousiast, de discussies goed. De

complete notulen zijn te vinden op de
website, www.nvkn.nl. Over 2 jaar zal
aldaar een nieuw overleg plaats vinden.
Hier de belangrijkste punten op een rij:
1. De vereniging telt per juni 2012 277
leden waarvan 19 gepensioneerden welke
vrijgesteld zijn van betaling van
contributie.
2. ICNA
Het lidmaatschap van de ICNA wordt
gratis. Lidmaatschap aanvragen kan
alleen op voordracht van een ICNA lid.
Het bestuur van de NVKN zal hiervoor
een standaardbrief opstellen. Ook zal het
DB de voorwaarden van het
lidmaatschap onder de leden verspreiden.
De gratis monografie zoals die nu door
de ICNA wordt verspreid onder haar
leden, zal vervallen. ICNA zal via
"icnapedia.org" een bron van informatie
verzorgen, met name om artsen in landen
waar onvoldoende toegang is tot
tijdschriften, van informatie te voorzien.
3. Benelux
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid
om tot samenwerking met de Belgische
en Luxemburgse kinderneurologieverenigingen te komen. Mogelijk is een
gemeenschappelijke Engelstalige
wetenschappelijke vergadering 1x per 3
jaar.
4. Website
De website kent een open en een gesloten
deel. De website is essentieel voor de
NVKN. Gekeken zal worden of de
website meer professioneel beheerd kan
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worden. Er komt een Commissie voor het
verbeteren van de website.
5. Opleidingsreglement Kinderneurologie
(zie ook pagina 1). Na een toelichting op
het nieuwe reglement en een uitgebreide
discussie wordt de tekst over
(her)registratie en functionele relatie
aangepast. Het reglement zal ter
informatie worden toegestuurd aan NVN
en NVK.
6. Bespreking lopende trials en werkgroepen
Voor een overzicht over de werkgroepen
en lopende trials en verwijzen we naar de
uitvoerige notulen op de website.
7. Kinderneurologen in Nederland
Op dit moment zijn 33 kinderneurologen
academisch werkzaam en 30
kinderneurologen werkzaam in een
perifeer ziekenhuis of epilepsiecentrum.
Naar verwachting gaan 8 academische en
3 perifeer werkende kinderneurologen
binnen de komende 5-10 jaar met
pensioen. Op dit moment zijn 17 AIOS
en fellows in opleiding tot kinderneuroloog.
8. Vermogen NVKN
Eigen vermogen: 120.000 €.
Reservering Wetenschapspotje voor
stipendia en beurzen: 5.000 € per jaar.
Nu komt 18000 € aan contributie per jaar
binnen. Professionaliseren administratie
kost veel geld. Plan is dit zo in eigen
beheer te blijven doen.

www.nvkn.nl
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Twee nieuwe
hoogleraren
kinderneurologie
Prof. dr. Michèl A.A.P. Willemsen
(Nijmegen) en prof. dr .Kees P.J. Braun
(Utrecht) zijn in 2012 benoemd tot
hoogleraar kinderneurologie. De druk
bezochte oratie van prof. Willemsen vond
plaats op 26 oktober in Nijmegen en had
als titel “Kinderneurologie: kinderspel?”
De oratie is ook te vinden op het internet
(www.kinderneurologienijmegen.nl). De
oratie van prof. Braun zal plaats vinden
op 3 juni 2013.

Jacobus Willemse 1929 2012

Op 29 mei overleed Jacobus
Willemse, emeritus hoogleraar
kinderneurologie van het Universitair
Medisch Centrum Utrecht. Willemse
werd op 12 november 1929 geboren te
Rotterdam; zijn vader was huisarts. Hij
ving aan met de studie geneeskunde in
1946 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na
zijn artsexamen in 1955 begon hij aan de
opleiding tot zenuwarts in de Kliniek
voor Neurologie van het Stads- en
Academisch Ziekenhuis Utrecht onder
leiding van Prof.dr. W.G. Sillevis Smitt. In
1960 beëindigde hij zijn specialisatie. Op
27 juni 1961 promoveerde hij op het
proefschrift : ”De motoriek van de
pasgeborene in de eerste levensuren”.
Zijn proefschrift was gebaseerd op unieke
observaties van pasgeborenen van de
Afdeling Obstetrie.

DECEMBER
JANUARI
HERFST 2009
2011
2013
Op 1 januari 1961 trad hij toe tot
de staf neurologie van het Stads- en
Academisch Ziekenhuis Utrecht. In de
staf werd hij belast met de oprichting van
een afdeling kinderneurologie. Hij ging
daarbij – zoals altijd – pragmatisch te
werk. De afdeling werd gesitueerd op de
tweede verdieping van het PNK (de
Psychiatrisch Neurologische Kliniek), tot
dan toe bewoond door verpleegkundigen.
Steeds wanneer een verpleegkundige met
pensioen ging en haar kamer verliet, had
de afdeling kinderneurologie er een
kamer bij. Uiteindelijk telde de afdeling
26 bedden en was de eerste afdeling
kinderneurologie van het land.
Aanvankelijk was Willemse als
kinderneuroloog alleen, later werd de staf
versterkt met Troost en van
Nieuwenhuizen. In 1975 werd hij lector
in de “Ontwikkelingsneurologie, in de zin
van pathologie van de neurologische
ontwikkeling van het kind”. Op 1 januari
1980 werd hij hoogleraar
kinderneurologie.
Willemse deelde zijn passie met
collegae uit andere academische centra
en dit leidde tot de oprichting van de
Sectie Kinderneurologie van de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
en Neurologie in 1968. Hij werd daarvan
de eerste voorzitter; Fleury werd
secretaris en Le Coultre penningmeester.
De Sectie vloeide voort uit de
“Theeclub”, een maandelijkse bijeenkomst in Utrecht van kinderneurologen
uit het hele land: de Theeclub bestaat
nog steeds. Ook internationaal was hij
zeer actief: zo was hij betrokken bij de
oprichting van de “European Federation
of Child Neurology Societies” (1975) en
de “International Child Neurology
Association” (1973).
Zijn wetenschappelijke belangstelling ging uit naar de ontwikkelingsstoornissen van het jonge kind . Hij gaf
dit vorm in het onderzoeksprogramma
“Cerebrale ontwikkelingsstoornissen”;
naast vele publicaties kwamen uit dit
programma ook 14 proefschriften voort.
Willemse was een gepassioneerd
kinderneuroloog en wist dit over te
brengen op zijn medewerkers. Hij
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verlangde daarbij volledige inzet, zoals hij
dit ook van zichzelf vroeg. De kinderneurologie is veel aan hem verschuldigd.
R.H.J.M. Gooskens
O. van Nieuwenhuizen
J.Troost

Jacobus Willemse
prijs 2012
De NVKN heeft op de voorjaarsvergadering 2012 haar Jacobus Willemse
aanmoedigingsprijs voor de
kinderneurologie aan drs. Marjan E.
Steenweg uitgereikt. Drs. Steenweg heeft
na haar studies scheikunde, biomedische
wetenschappen en geneeskunde haar
promotieonderzoek gedaan op het gebied
van MRI kenmerken (patroonherkenning
en kwantitatieve MR parameters) van
erfelijke wittestofziekten onder leiding
van prof. dr. Marjo S. van der Knaap.

Najaarsvergadering te
Utrecht

Op 30 november 2012 heeft de
najaarsvergadering plaats gevonden in
het Spoorwegmuseum in Utrecht. Er was
weer een grote opkomst (> 170
personen)! Thema’s van deze vergadering
waren epilepsie (neonatologie tot
epilepsiechirurgie), SMA,
kindermishandeling, en moyamoya.

Cursorium 2013

Het volgende cursorium vindt plaats
op 22 maart 2013 in Amsterdam. Thema
zal zijn spasticiteit en behandeling
hiervan. Meer informatie en het
programma vindt u binnenkort op de
website van de NVKN.

www.nvkn.nl
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Nieuwe
kinderneurologen
Nieuw als kinderneuroloog
geregistreerd:
Mw M.S.M. van Breemen
Mw I.F.M. Cuppen
Mw N. Doornebal
Mw Dr. M.J. Eikelenboom
Dhr. Dr M. Engelen
Dhr. Dr. N. Geerdink
Mw Dr. C.P.W. Geleijns
Mw Dr. C. Haaxma
Dhr. Dr. V. Roelfsema

Nieuwe leden NVKN
in 2012
Mw. H. Braakman
Mw. H.M.J. Hulshof
Dhr. E.N. Jacob
Mw. Dr. B.J.M. van Kooij
Dhr. W. Peper
Mw. M.M.J. van Schooneveld
Mw. Dr. J. Verhoeven
Mw. Dr. A.M. Visser
Mw. Dr. W. Werckx

Overleden leden
NVKN in 2012
Dhr. F.A. Scholte
Dhr. Prof. dr. J. Willemse

Congreskalender 2013

In Nederland

✦ 14 - 15 maart 2013 Biemond
cursus, Arnhem
✦ 22 Maart 2013 Cursorium
NVKN (spasticiteit), VUmc,
Amsterdam

DECEMBER
JANUARI
HERFST 2009
2011
2013

✦ 26

april 2013
Voorjaarsvergadering NVKN, Almere
✦ 29 november 2013
Najaarssymposium NVKN, Amsterdam

In het buitenland
januari 2013 Werkgroep
neonatale neurologie, Antwerpen
✦ 25

✦ 23 - 25 januari 2013 Annual
conference, British Paediatric
Neurology Association. Manchester

- 28 april 2013 39.
Jahrestagung der Gesellschaft für
Neuropädiatrie, Innsbruck
✦ 25

✦ 4 - 8 juni 2013 12th International
Congress of the European Society of
Magnetic Resonance in Neuropediatrics
(ESMRN), Wenen

- 27 juni 2013 30th
International Epilepsy Congress,
Montreal
✦ 23

- 7 september 2013 SSIEM
symposium, Barcelona
✦3

✦ 25 - 28 september 2013 EPNS
congres, Brussel

- 9 november 2013 Der
Ungelöste Fall, Hannover, Duitsland
✦8

Vergaderdata theeclub
(Utrecht)
25 januari
15 maart
17 mei
19 juli
20 september
15 november
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NEDERLANDSE
VERENIGING
VOOR KINDERNEUROLOGIE
WEBSITE
www.nvkn.nl
DAGELIJKS BESTUUR
prof. dr. K.P. Braun,
voorzitter
UMC Utrecht
dr. J. Nicolai, secretaris
Maastricht UMC
dr. L.T. Sie, penningmeester
UMC Nijmegen
prof. dr. M.A.A.P.
Willemsen
UMC Nijmegen
drs. W. Brussel
Rijnstate ziekenhuis Arnhem
dr. N.I. Wolf
VUmc Amsterdam

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

