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NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR KINDERNEUROLOGIE
Nieuws uit 2018 en 2019

In deze achtste NVKN nieuwsbrief vindt u weer nieuws en wetenswaardig-

NIEUWS
1.
NVKN VOORJAARSVERGADERING 2020
De voorjaarsvergadering van de
NVKN vindt plaats op 3 april
2020 in Apeldoorn.
De deadline voor abstracts is 15
februari 2020. Indienen als word
bestand aan d.a.sival@umcg.nl
2.
JACOBUS WILLEMSE
PRIJS 2020
De aanmoedigingsprijs wordt in
dit jaar weer uitgereikt aan een
veelbelovende jonge wetenschapper. Inzendingen tot 15
februari!

heden, na een pauze in 2019. Veel leesplezier!

Nieuws uit het bestuur
In 2018 is Deborah Sival lid van het dagelijkse bestuur geworden.

Vergaderingen
In maart 2018 vond de NVKN voorjaarsvergadering Kempenhaeghe/
Heeze plaats, weer met een breed programma van epilepsie genetica over
narcolepsie tot de opleiding tot kinderneuroloog. Vanuit de vereniging waren
er 23 voordrachten over de volle breedte van de kinderneurologie. De
Jacobus Willemse prijs werd uitgereikt aan dr. Eline Hamilton voor haar
proefschrift over erfelijke wittestofziekten en dan vooral over klinische fenotypering, mede van belang voor klinische trials.
In 2019 werd het voorjaarssymposium georganiseerd door de Haagse
kinderneurologen in hun prachtig kinderziekenhuis. Het was een mooie
bijeenkomst met 76 deelnemers uit heel Nederland. De ochtend werd
geopend met de algemene ledenvergadering van de NVKN. Daarna volgde
het wetenschappelijke programma, met een mooie mix van voordrachten

3.
CORNELIA DE LANGE
PENNING
In Amsterdam werd de penning
uitgereikt aan prof.dr. Becher,
kinderrevalidatie arts.

van jonge onderzoekers en senior kinderneurologen. In de middagpauze
stond de lunch klaar en daarna zijn de deelnemers in kleine groepen
rondgeleid door het nieuw gebouwde JKZ. De dag werd afgesloten met het
traditionele ‘kinderneurologen diner’ in een Indonesisch restaurant aan zee.
Kortom een zeer geslaagde en gezellige dag!
De najaarsvergadering 2018 was in Rotterdam, met als titel: Het Kinder
Hersencentrum. Dit symposium werd gehouden in het “Drijvend Paviljoen”
midden in de Rotterdamse haven. Er waren verschillende voordrachten
binnen de thema’s: Acute problemen in de kinderneurologie, syndromen zorg
/ ENCORE en neuroimmunologische aandoeningen bij kinderen. In de
middag was het thema: samenwerken.
In 2019 organiseerde de Amsterdamse groep het symposium, met als
onderwerp neonatale neurologie, spina bifida en cerebrale parese. Hier heeft
professor Jules Becher de Cornelia de Lange penning ontvangen voor zijn
grote inzet voor kinderen met beperkingen en vooral cerebrale parese, als
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arts assistenten en jonge onder-zoekers kunnen per
mail worden ingediend tot 15 februari 2020 aan dr.
Sival (d.a.sival@umcg.nl). Voor het indienen van een
abstract is een format op de NVKN website beschikbaar.
Abstracts die na de deadline worden ingediend zullen
niet worden gehonoreerd. Naast de korte presentaties
zouden wij opnieuw graag enkele langere wetenschappelijke voordrachten van een senior onderzoeker
selecteren; ook hiervoor zijn abstracts zeer welkom.

Stipendia
In 2018 en 2019 kwamen opnieuw vrij weinig

Kalkovens overleg

aanvragen binnen voor reisstipendia. Graag willen we
deze mogelijkheid weer onder uw aandacht brengen!

Op 14 november vond in Amsterdam een retraite
plaats waarop vooral werd gesproken over de opleiding

Jaarlijks worden 5 studiebeurzen (maximaal €500)

tot kinderneuroloog en knelpunten zoals verkorte oplei-

voor deelname aan een congres of cursus uitgereikt

dingsduur en verdere specialisatie van de opleidings-

indien een mondelinge voordracht of posterpresentatie

centra. Ook de verdere vormgeving van de theeclub die

wordt gegeven aan studenten en promovendi. Een

met dalende aantallen deelnemers te kampen heeft

verzoek hiervoor kan bij de secretaris worden ingediend.

werd besproken. De registratie / herregistratie zal

Tweemaal per jaar (juni en oktober) worden de

binnenkort via de website gebeuren.

aanvragen beoordeeld. Indien meer aanvragen
binnenkomen dan gehonoreerd kunnen worden, zal het
dagelijks bestuur beslissen.
Jaarlijks wordt 1 studiebeurs (maximaal €2500)
uitgereikt voor een stage of werkbezoek in het
buitenland. Doelgroep zijn aios, promovendi en fellows;
studenten komen hiervoor niet in aanmerking. Een
verzoek hiervoor moet worden onderbouwd met een CV
van de aanvrager en omschrijving van het belang van
de aanvraag, begeleid door een ondersteunende brief
van de leidinggevende. In juni worden aanvragen
hiervoor beoordeeld en toegekend door het bestuur.
Indien nog niet alle stipendia zijn vergeven, volgt in

Jacobus Willemse prijs

oktober nog een mogelijkheid. Indien nodig, zal een
onafhankelijke commissie de selectie toetsen.

In 2020 wordt de Jacobus Willemse aanmoedi-

Stipendia werden uitgekeerd aan collegae

gingsprijs weer uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor een

Bruijstens (€500), Stevering (€500) en Zweiphenning

talentvolle, veelbelovende jonge onderzoeker die werkt

(€2.500) in 2018, aan collegae Hortensius (€500),

in het veld van de kinderneurologie. Meer informatie

Beerenpoot (€500), Stellingwerf (€500) en van de

over aanmelding is te vinden op de website.

Munckhof (€2500).
Hier alvast een tussenbericht van Bart van de

Voorjaarsvergadering 2020
Op vrijdag 3 april 2020 vindt de komende
voorjaarsvergadering plaats in Apeldoorn. Abstracts van
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Hospital Melbourne. Na zo’n driekwart jaar papierwerk

Anke Rietveld. Agnes van Sonderen, Nicky Bosman,

(wat dat betreft is Australië niet zo laidback als je zou

Rick Brandsma, Anne Kurver, Lucianne Speth,

denken…) waren mijn artsenregistratie en visum rond

Gwendolyn de Bruyn, Elisa Hamer, Carin Delsman - van

en kon ik eind september met mijn vriendin Sophie op

Gelder, Johanneke Harteman, Karina Kersbergen.

pad. Het Royal Children’s Hospital is een groot en

Renate Verbeek. Wienke Galama, Nienke van Os,

modern kinderziekenhuis met verwijzingen uit heel de

Gemma Vonk, Debbie Beumer, Kahin Abdelaziz,

staat Victoria (6.5 miljoen inwoners) en daarbuiten. Het

Annemarie Knijnenburg en Nadine Ikelaar.

ziekenhuis is een belevenis voor kinderen met een
permanente “dierentuin” met stokstaartjes en een

Het totale ledenaantal begin 2020 was 265.

tropisch aquarium dat over meerdere verdiepingen
doorloopt. De afdeling kinderneurologie is met 13
kinderneurologen de grootste van Australië en er zijn
specialistische spreekuren voor (refractaire) epilepsie,

Nieuwe kinderneurologen in
2018 en 2019

stroke, neuromusculaire en demyeliniserende ziekten,

★

Niels Schoenmaker

bewegingsstoornissen, neurogenetica en neuro-

★

Evita Medici-van den Herik

oncologie. Een uitstekende plek voor een fellowship!

★

Hannie Eggink-Meester

★

Suzanne Vrij- van den Bos

★

Ilse Broeks

★

Amerins Weijenberg

★

Amber ten Hoedt

naast de ziekenhuisintroductie, mee te lopen met alle

★

Renate Verbeek

specialistische spreekuren en op de afdeling /

★

Marjan Steenweg

spoedeisende hulp. Ik zag kinderen met Duchenne,

★

Elke Jacobs

Charcot Marie Tooth, ADEM, MS, Moya Moya, een kind

★

Kim Boshuizen

In Australië doet iedereen eerst minimaal 3 jaar
kindergeneeskunde om daarna 3 jaar fellowships te
doen binnen de kinderneurologie. Ik ben een van de 6
fellows. De eerste paar weken kreeg ik de kans om,

met Megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts en natuurlijk kinderen met migraine,

Voor de eerste keer werden de certificaten feestelijk

epilepsie en functionele stoornissen. Na zo’n drie weken

uitgereikt door de voorzitter van de opleidings-

kreeg ik de mogelijkheid om bij de neuroscience

begeleidingscommissie, dr. Dewi Bakker.

seminar mijn promotieonderzoek over elektrische status
epilepticus in slaap (ESES) te presenteren. Een mooie
kans, ook om het onderzoeksproject dat ik hier doe
onder de aandacht te brengen. In de weken daarna
kreeg ik steeds meer klinische taken: neurologie
consulten, spoedeisende hulp, algemene neurologie poli
en het cannabidiol spreekuur voor kinderen met
refractaire epilepsie. Ook geef ik met veel plezier
onderwijs / supervisie aan de resident en registrar
(eerste en derdejaars AIOS). Per februari wisselen de
fellows hier van rol en dat levert voor mij ook weer
nieuwe uitdagingen op.”

Nieuwe leden NVKN in 2018 en
2019
Pippa Staps, Chris Hoppenbrouwer, Nadia Oeij, Mariel
Teunissen, Mojca Van Schie, Niels Schoenmaker, Elke
Jacobs, Van van Bavel-Ta, Elske van den Berg-Kettenis,
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CONGRESKALENDER
In Nederland
★

NVKN voorjaarssymposium, 3 april 2020 in

Apeldoorn
★

Neurofibromatose congres, 10-13 september

2020 in Rotterdam
★

NVKN najaarssymposium, 27 november 2020 in

Nijmegen

In het buitenland
★

ECMRN, 26-29 februari 2020 in Marseille met

weer een boeiend programma over MRI in de
kinderneurologie - zie ook http://ecmrn2020.com/en/
★

EPNS training courses, 10-13 maart 2020 in

Alicante (neonatale neurologie en neuromusculaire
ziekten)
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Fotografie: Nadine van de Berg
★

EPNS research meeting 29-30 Mei 2020 in

Stockholm
★

ICNC, samen met de Child Neurology Society,

Vergaderdata theeclub
Onveranderd vinden voorafgaand aan de theeclub
teaching-sessies van het BPNA "distant learning
program" plaats. Kinderneurologen in opleiding bespre-

NEDERLANDSE
VERENIGING VOOR
KINDERNEUROLOGIE
WEBSITE: www.nvkn.nl

ken samen met hun opleiders 1 x per 2 maanden een
module uit deze cursus. Aansluitend wonen ze de
theeclub bij. Om de bijeenkomst zo klinisch en educatief
mogelijk te houden roepen we graag wederom 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, 13u distant learning course, en 15u
Theeclub
★

21 februari 2020

★

24 april 2020

★

12 juni 2020

★

21 augustus 2020

★

9 oktober 2020

★

4 december 2020

DAGELIJKS BESTUUR
dr. J. Nicolai, voorzitter
Maastricht UMC
dr. R.F. Neuteboom, secretaris
Erasmus MC, Rotterdam
drs. H.M. Schippers, penningmeester
Antonius ziekenhuis Nieuwegein
dr. D.A. Sival
UMC Groningen
dr. L.T.L. Sie
Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag
dr. N.I. Wolf
Amsterdam UMC

CONTACT
Nederlandse vereniging voor kinderneurologie
info@nvkn.nl
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