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NIEUWS

!!

1.
VERGADERING VOORJAAR
2014
De voorjaarsvergadering van de
NVKN vindt plaats op 21 maart
2014 in Alkmaar.	

2.
ABSTRACTS VOORJAARSVERGADERING 2014
Deadline is 10 februari 2014.
Indienen als word bestand aan
kinderneuro-nefro@vumc.nl 	

3.
CORNELIA DE LANGE
PENNING 2013
De Cornelia de Lange penning
werd op 22 november aan prof.
dr. Eugen Boltshauser uitgereikt.	
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NEDERLANDSE	
  VERENIGING	
  
VOOR	
  KINDERNEUROLOGIE
Nieuwsbrief NVKN

Het allerbeste voor 2014!
Dit is al weer de derde digitale
NVKN nieuwsbrief. Graag willen we u
hiermee op de hoogte houden 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,
prettige feestdagen en het allerbeste voor
2014!

!

EPNS	


Opnieuw zijn Coriene Catsman en
Michèl Willemsen voor de komende vier
jaar als lid van het board van de EPNS
gekozen. Wij zijn uiteraard blij met deze
sterke Nederlandse vertegenwoordiging!

!

NVKN	


Na zeven jaar in het bestuur heeft
Wim Brussel afscheid genomen. Zijn
opvolger is Herman Schippers,
Nieuwegein.

!
!
!
!

!

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
congresbezoek of werkbezoek / stage al
dan niet in buitenland.

!

Jaarlijks worden 5 studiebeurzen
(maximaal €500) voor deelname aan een
congres of cursus uitgereikt aan
studenten en promovendi. Een verzoek
hiervoor kan worden toegekend indien
een mondelinge voordracht of
posterpresentatie is/wordt gegeven.
Gegadigden kunnen een verzoek
indienen bij de secretaris. Tweemaal per
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jaar (juni en oktober) worden de
aanvragen beoordeeld en toegekend.
Indien meer aanvragen binnenkomen
dan gehonoreerd kunnen worden, zullen
we loten.
Jaarlijks wordt 1 studiebeurs
(maximaal €2500) uitgereikt voor een
stage of werkbezoek in het buitenland.
Doelgroep zijn studenten, AIO’s,
promovendi en fellows. 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.
Indien nodig, zal een onafhankelijke
commissie de selectie toetsen.

!

In 2013 hebben een stipendium
voor congresbezoek ontvangen:
✦ Merel Ekker, Radboudumc,
congenitaal myastheen syndroom,
EPNS congres, Brussel
✦ Eline Hamilton, VUmc,
LBSL en MRI, ESMRN congres,
Wenen
✦ Iris Overwater, Erasmusmc,
trial met rapamycine voor refractaire
epilepsie, 2013 International
Research Conference on TSC and
Related Disorders, Washington
✦ Kevin Berendse, AMC,
Zellweger spectrum aandoening,
EPNS congres, Brussel
✦ Michiel Schoenaker,
Radboudumc, behandelprotocol
voor A-T en kanker, A-T meeting,
Boston
✦ Danique Vlaskamp, UMCG,
treatment of status epilepticus, EPNS
congres, Brussel
www.nvkn.nl
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Een studiebeurs voor een
werkbezoek in het buitenland is in 2013
toegekend aan drs. Diane F. van Rappard
die haar promotieonderzoek doet over
metachromatische leukodsytrofie in het
VUmc. Zij onderzoekt de uitkomst na
stamceltransplantatie in de groep van dr.
Maria Escolar, Pittsburgh.

!

Theeclub in een nieuw
jasje	


De theeclub in zijn oude vorm trekt
steeds minder deelnemers. Daarom is
nagedacht over een nieuw concept.
Vanaf 2014 zullen de gewaardeerde
vergaderingen op vrijdagmiddag in
Utrecht blijven plaatsvinden, op hetzelfde
tijdstip (15.00 uur). De middagen zullen
een meer didactisch karakter krijgen. De
aanwezigheid van fellows - en opleiders kinderneurologie wordt gestimuleerd!
Fellows worden nadrukkelijk uitgenodigd
een eigen lastige of leerzame casus te
presenteren, die door de meer ervaren
kinderneurologen en opleiders zal
worden bediscussieerd. Uiteraard blijft er
ruimte voor ad hoc besprekingen van
uitdagende patiënten, in te brengen door
de andere aanwezigen, en zal het
informele karakter van de bijeenkomst
gewaarborgd blijven. We hopen op
talrijke deelnemers en spannende
discussies!

!

Jacobus Willemse prijs
2014	


De NVKN reikt op de voorjaarsvergadering 2014 weer haar Jacobus
Willemse aanmoedigingsprijs voor de
kinderneurologie uit. Deze prijs is
bedoeld voor een talentvolle, veelbelovende jonge onderzoeker die werkt in
het veld van de kinderneurologie. De
sluitingsdatum voor inzending is 1
februari 2014.
Inzendingen kunnen worden
gezonden aan de voorzitter van de
beoordelingscommissie: prof. dr.
M.A.A.P. Willemsen, kinderneuroloog,
Radboudumc, Afdeling Kinderneurologie (Huispost 935), Postbus 9101,
6500 HB Nijmegen).
Verdere informatie is te vinden op
de website van de NVKN.

!

DECEMBER
JANUARI
HERFST 2009
2014	

2011

Cornelia de Lange
penning 2013	


De NVKN heeft op haar najaarssymposium in november 2013 de
Cornelia de Lange penning uitgereikt aan
professor Eugen Boltshauser, tot 2011
hoofd van de afdeling kinderneurologie
van het Kinderspital Zürich. Hij is
bekend om zijn werk over aanlegstoornissen van cerebellum en
hersenstam. Het klinische spectrum van
kinderen en volwassenen met
neurofibromatose is een ander
aandachtsgebied. In Amsterdam sprak hij
over stabiele congenitale ataxie.

email. Kosten bedragen €90 inclusief
inschrijving, lunch en dinerbuffet.
Meer informatie en het programma
vindt u binnenkort op de website van de
NVKN.

!

Voorjaarsvergadering te
Alkmaar	


Op 21 maart 2014 vindt de
voorjaarsvergadering plaats in Alkmaar,
waarbij collega R. ten Houten gastheer is.
Binnenkort kunt u hier meer informatie
vinden op de website. Abstracts van arts
assistenten en jonge onderzoekers kunnen
worden ingediend tot 10 februari 2014
(als Word bestand, met adresgegevens
richten aan kinderneuro-nefro@vumc.nl).
Dr. René de Coo en dr. Nicole Wolf
zullen het programma samenstellen.
Abstracts die na de deadline
worden ingediend worden niet
gehonoreerd.

!

Naast de korte presentaties zouden
wij graag een langere wetenschappelijke
voordracht van een senior onderzoeker
selecteren; ook hiervoor kunnen abstracts
worden ingediend.

!

Nieuwe
kinderneurologen	


!

Najaarsvergadering te
Amsterdam	


Op 22 november 2013 heeft de
najaarsvergadering plaats gevonden in
het VUmc Amsterdam. Het was weer een
succes! Thema’s van deze vergadering
waren de genetische leukoencephalopathieën, van MRI tot stamcelonderzoek.

In 2013 zijn als kinderneuroloog
geregistreerd:
✦ Mw. Suzanne Koudijs

!

✦

Mw. Bianca Panis
Mw. dr. Sigrid Pillen

✦

✦
✦
✦

Cursorium 2014	
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Mw. dr. Zwany Metting

Nieuwe leden NVKN in
2013	


!

Op vrijdag 28 maart 2014 wordt het
cursorium kinderneurologie
georganiseerd in het LUMC. Het
cursorium is bestemd voor artsassistenten in opleiding tot neuroloog of
kinderarts en fellows kinderneurologie.
Het thema van dit jaar is neonatale
neurologie.
Inschrijving is mogelijk tot 20
februari 2014 via email:
stafsecretariaatneurologie@lumc.nl onder
vermelding van naam, functie, adres en

✦

✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

!
!
!

✦

Mw. C.N.C.J. van den Bosch
Mw. E.M. Hopmans
Mw. M.A.W. Hunfeld
Mw. dr. M. Klaassens
Dhr. dr. T.J. de Koning
Mw. W.G. Leen
Dhr. B. van den Munckhof
Mw. G. Pons van Dijk
Mw. dr. M.A. van Rijn
Dhr. T. van der Vaart
Mw. dr. med. A. Wehsack

www.nvkn.nl
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Congreskalender 2014

In Nederland	


✦ 24 januari 2014 Neonatale
Neurologie, Veldhoven

!

februari 2014 Masterclass
spierziekten bij kinderen, Nijmegen
Aanmelden via
kinderneurologie@neuro.umcn.nl
✦ 28

!
!

maart 2014 Voorjaarsvergadering NVKN, Alkmaar
✦ 21

maart 2014 Cursorium
NVKN (neonatale neurologie), Leiden
Aanmelden via
stafsecretariaatneurologie@lumc.nl
✦ 28

!

- 15 november 2014 Ataxia
telangiectasia clinical research meeting,
Nijmegen
✦ 12

!

✦ 21

november 2014
Najaarssymposium NVKN, Groningen

! !

In het buitenland	


✦ 24 januari 2014 Werkgroep
neonatale neurologie, Antwerpen

!

✦ 29 - 31 januari 2014 Annual
conference, British Paediatric
Neurology Association. Manchester

!

✦ 4 - 9 mei 2014 13th International
Child Neurology Congress, Iguazu,
Brasil

!

✦ 31 mei - 3 juni 2014 European
Neurology Society (ENS), Istanbul

JANUARI 2014

!
!

✦ 8 - 12 juni 2014 Movement
Disorders, Stockholm
✦ 12 - 13 juni 2014 Joint meeting
EPNS/Spanish Pediatric Neurology
Society, Mallorca

!

✦ 29 juni - 3 juli 2014 11th
European Congress on Epileptology,
Stockholm

!
!
!

✦ 2 - 5 september 2014 SSIEM
symposium, Innsbruck

- 14 september 2014 EPNS
research meeting, Boekarest
✦ 11

✦ 25 - 28 september 2014
Neurowoche / 40. Jahrestagung der
Gesellschaft für Neuropädiatrie,
München

!
!
!

✦ 7 - 11 oktober 2014 World
Muscle Society, Berlijn

- 8 november 2014 Der
Ungelöste Fall, Hannover
✦7

Vergaderdata theeclub
2014 (Utrecht)	


!

✦
✦
✦
✦
✦

!

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERNEUROLOGIE

14 maart
16 mei	
  
18 juli	
  
19 september	
  
28 november

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
Radboudumc Nijmegen	

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 	

www.nvkn.nl

