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Beste collega’s,

Het is een bijzonder jaar geweest, ook voor het Kinderhersencentrum.. Een 
jaar vol onzekerheden, snel veranderende informatie en aanpassingen aan 
steeds nieuwe situaties. Er werd veel van ons gevraagd, zowel qua inzet als 
flexibiliteit. Ondanks alle beperkingen hebben we het goed gedaan. We 
hebben alle patiënten kunnen behandelen die dat nodig hadden. 

Terugkijkend naar ons vijfjarenplan, kunnen we constateren dat we ook 
buiten de directe zorg stappen hebben kunnen zetten. Gezamenlijk hebben 
we ons hard gemaakt voor het opzetten van zorgverbeteringen en het 
ontwikkelen van innovaties. In dit jaarverslag kunt u bijvoorbeeld lezen 
over nieuwe medicijnen en het onderzoek dat daaraan voorafgegaan is. In 
de komende jaren verwachten we op dit terrein grote ontwikkelingen. Met 
de realisatie van het Kinderhersenlab sluiten we goed aan op deze 
ontwikkeling. 

Covid-19 heeft de digitalisering versneld, e-health, thuismonitoring, 
gezondheidsapps en videoconsulting zijn sneller omarmd en in gebruik 
genomen dan we hadden voorzien. Videobellen is verguisd en geliefd. Toch 
gaf het ons de kans gaf om intensief contact te houden en, eerlijk is eerlijk, 
teams heeft ook een efficientieslag gebracht in ons “project management”. 
Kortom, wij liggen goed op koers en kijken alweer uit naar het volgende 
jaar.

Voorzitter en kinderneurochirurg Kinderhersencentrum

Dr. Marie-Lise van Veelen-Vincent
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Aandachtsgebieden
Kinderhersencentrum

Aandachtsgebieden

Hersenen
• Ernstige psychiatrische aandoeningen
• Psychologische of psychiatrische aandoeningen 

bij somatisch zieke kinderen
• Familiair hoog risico op het krijgen van ernstige 

psychiatrische stoornissen
• Erfelijke neurocognitieve aandoeningen
• Neuro-ontwikkeling
• Neuro-inflammatie, waaronder kinder MS
• Epilepsie
• Hersentumoren
• Neuromonitoring en neuromodulatie
• Acute kinderneurologie
• Cerebrale parese
• Hydrocephalus

Wervelkolom en ledematen
• Scoliose
• Spina Bifida en andere aangeboren afwijkingen 

van de werverkolom
• Aangeboren afwijkingen hand en bovenste 

extremiteiten

Hoofd
• Congenitale afwijkingen aangezicht en hals
• Craniofaciale aandoeningen
• Schisis
• Oligodontie
• OSAS/slaapgerelateerde aandoeningen

Zintuigen
• Slechthorendheid
• Gehoorrevalidatie
• Spraak- en taal pathologie
• Complex scheelzien
• Ernstige myopie
• Oculogenetica
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Cijfers Kinderhersencentrum

Kinderneurochirurgie Kinderneurologie

Nieuwe patienten 1166 Poliklinisch
512 SEH

Controles

Klinische opnames

Verpleegdagen

3204

450

2508

5

Aantal gefactureerde 
DBC’s

Polbezoeken

Dagverpleging

2033

808

25

Verpleegdagen 430

Kindergeneeskunde

Nieuwe patiënten 196

Klinische opnames 
(inclusief dagopnames)

Verpleegdagen

Ingrepen

166

146

84

MKA-chirurgie

Nieuwe patienten 166

Controles

Klinische opnames 
(inclusief dagopnames)

Verpleegdagen

Ingrepen

705

287

1356

315



Cijfers Kinderhersencentrum

Craniofaciaal
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Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie

Nieuwe patienten 1.099

Klinische opnames (inclusief
dagopnames)

154

Verpleegdagen 3.262

Dagbehandelingen 3.754

Nieuwe patienten

Ingrepen

Intracraniële operaties

125

275

163

Extracraniële operaties 112

Kinderorthopedie

Nieuwe patienten 5.055

Controles 11.773

Klinische opnames (inclusief 
dagopnames)

1098

Verpleegdagen 6033

Ingrepen 561

KNO

Slechthorendheid

Nieuwe patienten 80

Controles 225

Cochlear implants geplaatst 36

Gehoorrevalidatie en spraak taal 
pathologie

Consulten 2800



Clinical Leadership
and Care Redesign
Erasmus MC Sophia heeft de ambitie 
uitgesproken om het grootste en meest 
vooraanstaande academische 
kinderziekenhuis van Nederland te zijn, 
met een internationale toppositie in de 
academische wereld. Om dit doel te 
bereiken zet het Erasmus MC Sophia 
Kinderziekenhuis zich in om haar 
leidende positie te versterken door te 
kiezen voor vier profileringsgebieden: 
Kinderhersencentrum, 
Kinderthoraxcentrum, Centrum voor 
Zeldzame Ziekten en Moeder en Kind 
Centrum, die worden gedragen door het 
brede academisch fundament. 

Naast de ontwikkeling van 
profileringsgebieden zoals de domeinen 
academische (inter) nationale 
excellentie, ontwikkeling, innovatie en 
groei, heeft het Sophia Kinderziekenhuis 
structurele aanpassingen nodig om haar 
leidende positie in de toekomst te 
consolideren en te versterken. Dit 
vraagt om grote investeringen en een 
uitgebreide businesscase. Dit vraagt veel 
van de organisatie en de medewerkers, 
die deze veranderingen vorm moeten 
geven en managen. Het is essentieel dat 
medewerkers deze uitdagingen samen 
kunnen aangaan op basis van gedeelde 
waarden en gedrag, kennis, 
vaardigheden en competenties. 
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Het Erasmus MC wil een prettige en veilige 
plek zijn om te werken, met wederzijdse 
aandacht voor elkaar en voor ieders 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn 
gemotiveerde medewerkers die 
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. 

In september en oktober 2020 waren meer 
dan 70 collega’s uitgenodigd voor de 
opleiding, waarbij zij 
leiderschapsstrategieën leerden die nodig 
zijn om de strategische doelen van het 
Sophia Kinderziekenhuis te bereiken: het 
verbeteren van de patiëntenzorg, het 
verbeteren van de prestaties van de 
organisatie en het verbeteren van de 
resultaten van het zorgverleningssysteem. 
Onderwerpen die werden onderzocht 
waren onder meer operationeel ontwerp, 
strategie, efficiëntie, leiderschap in 
verandering en innovatie, evenals 
uitmuntende dienstverlening en 
teambuilding. Het trainingsprogramma, in 
de stijl van de Harvard Business School,  
werd gegeven door een van de 
toonaangevende docenten en 
wetenschappers op het gebied van 
verbetering van de gezondheidszorg en 
herontwerp van de zorg: dr. Richard 
Bohmer, een in Nieuw-Zeeland opgeleide 
arts en een managementacademicus. 



Het programma bestond uit een 'live' 
driedaagse eerste module in september 
in Hal4 aan de Maas, intermodulair
werken en een online tweedaagse 
module in oktober. Het bood de 
managementkaders en 
leiderschapsstrategieën die nodig zijn om 
de patiëntenzorg, de prestaties van de 
organisatie en de resultaten in het 
gezondheidszorgsysteem van het Sophia 
te verbeteren. Het programma gebruikte 
methoden en casestudy's van de Harvard 
Business School. Naast de plenaire 
casusbesprekingen en lezingen werkten 
vijf werkgroepen, gebaseerd op de 
profileringsgebieden en het academisch 
fundament in het algemeen, aan een 
aantal projecten om de strategische 
doelen van efficiëntie, groei, 
samenwerking en innovatie voor de 
komende jaren te bereiken. De vijf 
projecten die door het 
Kinderhersencentrum zijn geïnitieerd: 
Kinderhersenacademie, Zorgpad
Cerebrale Parese, Kinderhersenlab en 
ontwikkelingsloket en Psy ped unit. Een 
aantal van deze worden verder uitgelicht 
in het jaarverslag. Het CL&CR programma 
was een geweldige ervaring voor de 
deelnemers en zal in belangrijke mate 
bijdragen aan groei en succes in de 
toekomst.
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Projecten Kinderhersencentrum

Kinderhersenlab

Een testfaciliteit om de hersenfunctie 
en hersenontwikkeling te beoordelen. 
Dit gebeurt op een speelse manier en 

is gebaseerd op door de patiënt en 
arts gedefinieerde uitkomstmaten

Psychiatric-pediatric medical unit 
(PPU)

Geïntegreerde psychiatrische en 
pediatrische zorg leveren op de 

best passende manier op het 
moment dat dit nodig is. 

Het KHC biedt alle benodigde 
faciliteiten om een PPU te 

ontwikkelen

Zorgpad Cerebrale Parese

Een gestroomlijnd zorgpad aanbieden 
voor kinderen met CP, dit zorgpad is 

gericht op gepersonaliseerde 
levensloopzorg en verbeteren van 
kwaliteit door implementatie van 

value based health care 

Kinderhersenacademie

De kinderhersenacademie is een 
kennis- en onderwijsknooppunt voor 

patiënten, ouders, verwijzers, 
scholen, zorgverleners en 
geneeskundestudenten. 

Ontwikkelingsloket

Opzetten van een ontwikkelingsloket 
voor snelle diagnostiek en 

begeleiding van patienten met een 
verdenking op een 

ontwikkelingsachterstand.



Zorgvernieuwing
NIEUWE INTRO

Als Kinderhersencentrum binnen een academisch kinderziekenhuis is innoveren voor ons een kerntaak.  In 
ons vijfjaren plan zetten wij in op het realiseren van innovaties, uiteenlopend van gentherapie tot 3D 
chirurgie. We hebben al belangrijke stappen gezet. Een aantal hiervan lichten wij hier toe.



App moet jongeren door coronacrisis helpen: 
'Depressieve klachten voorkomen‘

"Ik heb geen school meer. Ook mijn werk 
gaat niet door. Ik leer voor de toetsen die 
er nog zijn en ik leer voor mijn 
scootertheorie, maar dat is alles wat ik 
op dit moment doe", vertelt de 15-jarige 
Emma. "Mijn vrienden en vriendinnen 
wonen een stuk verderop, dus daar kan 
ik niet zomaar naartoe. Ik vind het 
helemaal niet leuk dat ik ze niet kan 
zien."

"Soms vind ik het wel lekker dat je niets 
hoeft te doen, maar het is saai en het 
duurt lang.“

Contact is belangrijk
Emma is zeker niet de enige die dit zo 
ervaart. Sommige jongeren hebben daar 
meer last van dan anderen. "We zijn 
bezorgd over hoe het nu met jongeren 
gaat", vertelt Manon Hillegers, psychiater 
en afdelingshoofd Kinderpsychiatrie in 
het Erasmus MC Sophia 
Kinderziekenhuis. "In tegenstelling tot 
basisschoolleerlingen zijn ze nog steeds 
thuis. Juist in deze leeftijdscategorie is 
contact belangrijk, je ontdekt de wereld 
en vormt je identiteit.. 

Middelbare scholen zijn nog dicht en met vrienden afspreken is lastig. 
Veel jongeren worden somber van al die tijd alleen. Het Erasmus MC 
Sophia Kinderziekenhuis komt daarom met een speciale app om die 
somberheid tegen te gaan. Kan zoiets een depressie voorkomen?
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Ze hebben geen, of beperkt, gezelschap, 
plus de stress van hoe lang het nog gaat 
duren." En dat is niet goed voor de 
mentale gesteldheid van sommige 
jongeren.

Cognitieve gedragstherapie
Daarom is de app 'Grow It!' gelanceerd 
door het Erasmus MC-Sophia 
Kinderziekenhuis, in samenwerking met 
de Universiteit van Tilburg. "We willen 
hiermee zicht krijgen op hoe het met 
jongeren gaat, een soort cognitieve 
gedragstherapie", aldus Hillegers. "We 
hebben de app samen met jongeren 
ontwikkeld."

"Het doel van de app is om te 
voorkomen dat je depressieve klachten 
krijgt", zegt Hillegers. "Of om milde 
klachten niet te vergroten. Preventie dus, 
door het meten, en door jongeren een 
steuntje in de rug te geven.“

Vragenlijsten en challenges
Jongeren die de app gebruiken, krijgen 
vijf keer per dag een notificatie met een 
vragenlijst die je in een minuut kunt 
invullen. "Vragen als: hoe heb je 
geslapen? Hoeveel mensen heb je 
gezien? Heb je iets leuks meegemaakt 
vandaag?" vertelt Hillegers.

"Ook krijgen ze drie challenges. Maak 
een foto van een kip, kook een maaltijd 
voor huisgenoten, zeg tegen je beste 
vriend waarom hij of zij aardig is.

Zo krijgen ze punten en groeit een 
virtuele boom, die ze steeds mooier 
maken.." De uitdagingen stimuleren 
jongeren om gevoelens te delen of 
dingen te ondernemen. "Jongeren 
vervelen zich, waardoor het fijn is om vijf 
keer per dag even kort stil te staan bij je 
eigen emoties en bewustwording te 
krijgen.“

Altijd iets te doen
Emma mocht de app testen omdat haar 
moeder in het ziekenhuis werkt. Ze is het 
daarna blijven spelen. "Ik vond het heel 
erg leuk. Je leert echt over je gevoelens 
en met jezelf omgaan", vertelt ze. "Soms 
verveel ik me, meestal gaat Netflix aan of 
kijk ik of ik wat leuks kan doen. Zeker 
met de app is er altijd wel iets wat ik kan 
doen, ik voel me dus niet enorm 
gestrest."

Vooral de challenges vindt ze fijn. "Je 
bent er wel even mee bezig, dat is leuk. 
Ik doe er echt mijn best voor. Naar de 
stad gaan is natuurlijk leuker, maar dit is 
op een andere manier leuk, omdat je 
toch niet heel veel anders kan."
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CAMK2A en CAMK2B zijn een van de 
meest voorkomende eiwitten in het 
menselijke brein. Sinds begin jaren 
tachtig is bekend dat ze een belangrijke 
rol spelen bij de vorming van geheugen 
en daarmee ons vermogen te kunnen 
leren. In de laatste jaren is ook duidelijke 
geworden dat CAMK2 eiwitten mogelijk 
een rol spelen in een breed palet aan 
hersenziekten zoals: herseninfarct, 
depressie, schizofrenie en 
drugsverslaving. Niet gek dus dat 
onderzoekers van de afdeling 
neurowetenschappen – ENCORE al lange 
tijd hun onderzoekspijlen op deze 
interessante groep van eiwitten richten.
Het heeft echter tot 2017 geduurd 
voordat de eerste patiënten met 
mutaties in de CAMK2 genen werden 
gediagnosticeerd. Een mutatie (oftewel 
DNA spellingsfout) in het CAMK2A of -2B 
gen zorgt ervoor dat het niet goed werkt: 
het eiwit werkt te hard of werkt juist niet 
meer. Als gevolg hiervan hebben 
kinderen een verstandelijk beperking, 
gecombineerd met gedragsproblemen en 
soms ook epilepsie en motorische 
problemen.
De kennis over hoe een CAMK2 mutatie 
zorgt voor de problemen die we zien in 
de kinderen, staat echter nog in de 
kinderschoenen. Het is tot nu toe 
gebaseerd op zeer kleine aantallen 
patiënten.

Dit gebrek aan kennis is op de eerste 
plaats zeer vervelend voor ouders en 
verzorgers. Na vaak een lang traject van 
“niet weten wat je kind heeft”, kunnen 
artsen er nu een “naam” aan geven, 
echter daarmee is vaak nog steeds niet 
duidelijk wat je kan verwachten voor de 
toekomst van je kind. Ook zou je als 
ouder graag specifieke adviezen willen 
krijgen hoe je je kind het beste kan 
ondersteunen. 

Ook voor artsen is een ultra-zeldzame 
diagnose in de spreekkamer een 
uitdaging. Meer kennis over de 
aandoening kan helpen bij de keuze van 
bepaalde medicijnen om bijvoorbeeld 
epilepsie of problemen in het gedrag van 
het kind te behandelen. De ultieme 
(lange termijn) oplossing is natuurlijk het 
corrigeren van de foute werking van het 
eiwit. Hiervoor is echter een beter begrip 
van de ziekte EN een beter begrip van 
wat de mutaties nu precies doen, 
onontbeerlijk. Om een start te maken 
met het dichten van dit kennis gat werd 
in 2019 de ENCORE CAMK2 expertise 
kliniek opgericht. Vanwege de 
succesvolle benadering van vergelijkbare 
ontwikkelingsstoornissen zoals het 
Angelman syndroom, worden ook in 
deze polikliniek kinderen op een 
multidisciplinaire manier gezien en 
vervolgt. Inmiddels hebben we 14 
kinderen heel goed in kaart gebracht 
waardoor we langzaam beter zicht 
krijgen op welke medische problemen 
we ons in de toekomst met name 
moeten focussen.

ENCORE CAMK2 
Expertise kliniek
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Maar we zijn er nog lang niet. 
Generaliseren blijft lastig omdat veel van 
de CAMK2 kinderen net een andere 
spellingsfout hebben en daarmee 
eigenlijk een “geheel ”eigen CAMK2 
aandoening. Om de overeenkomsten 
tussen de kinderen te kunnen gaan zien 
moeten we dus naar het buitenland. 
Inmiddels zijn er namelijk wereldwijd 
meer dan 85 kinderen en volwassen 
bekend met een CAMK2 gerelateerde 
aandoening die we graag op onze 
“ENCORE-wijze” zouden willen 
beoordelen. Dit vormt een grote 
uitdaging voor onze polikliniek omdat 
uiteraard niet elk kind met
zijn ouder naar Rotterdam kan komen, 
zeker niet in de huidige Corona tijd. Om 
dit afstandsprobleem
op te lossen hebben we een aantal 
oplossingen bedacht. Naast het opvragen 
van het medische
dossier en de belangrijkste onderzoeken 
zoals EEG en MRI scan bij de lokaal 
behandelend arts, zullen

we de ouders van CAMk2 kinderen op 
vaste tijden gestandaardiseerde online 
vragenlijsten opsturen.
Dit vullen we aan met uitgebreidere 
online video-interviews met onze 
specialisten. Een aantal
onderzoeken, zoals een 
neuropsychologische test moeten 
uiteraard nog steeds in een lokaal
ziekenhuis, waar we hopen binnen 
netwerken te kunnen gaan samenwerken 
met een aantal centra. Een samenvatting 
van de voorgestelde werkwijze is 
zichtbaar op onderstaand figuur. We 
proberen hierbij zoveel
mogelijk aansluiting te zoeken bij het 
Kinderhersen lab wat momenteel in het 
Erasmus MC Sophia
wordt opgericht. Maar ook 
internationale samenwerking zoals met 
het cerebra netwerk in Engeland
is belangrijk. Ook hebben 
oudervertegenwoordigers, zij die de 
CAMK2 kinderen het beste kennen,
een belangrijke stem en werken we 
nauw met hen samen. 
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Kennis van alleen de medische 
problemen is echter niet genoeg. Een 
dokter wil weten en kunnen voorspellen 
of een bepaalde mutatie in het CAMK2A 
of 2B gen zorgt voor een milder of juist 
ernstiger ziekte beloop. Daarvoor is het 
nodig dat ALLE bekende CAMK2 mutaties 
zorgvuldig in het laboratorium worden 
getest. Dit is geen kleine opgave omdat 
voor CAMK2A inmiddels al 24 
verschillende spellingsfouten bekend zijn 
en voor CAMK2B 18 in totaal. Een aantal 
van hen komt vaker voor zoals de 
Pro139leu in CAMK2B en de Pro212Leu 
in CAMK2A. Het is de verwachting dat de 
aantallen mutaties alleen maar groter 
zullen worden. Om op toch relatief snelle 
manier, goed te kunnen voorspellen wat 
voor effect een CAMK2 mutatie heeft 
(staat het harder aan of uit), maken we 
gebruik van de PRISM pipeline 
ontwikkeld door prof Elgersma en Ass. 
prof van Woerden. Door een slimme 
combinatie van computermodellen, 
laboratoriumtechnieken en proefdier 
onderzoek kan binnen 3-4 maanden een 
uitspraak gedaan worden over de 
schadelijkheid van een spellingsfout. 
Het samenbrengen van deze genetische 
informatie over de specifieke mutatie, 
met de verzamelde klinische informatie 
van de desbetreffende CAMk2 patiënt 
(zogenaamde genotype-fenotype 
correlatie) in een allesomvattende 
database is ons belangrijkste doel voor 
de aankomende jaren. Deze groeiende 
database zal daarmee de basis vormen 
voor het kunnen gaan beantwoorden van 
alle eerder-genoemde vragen. 

Het bereiken van dit doel zal een 
krachtinspanning zijn van vele artsen, 
paramedici, ouders en
wetenschappers tezamen. Uiteraard is 
hiervoor ook geld nodig waar op dit 
moment hard aan gewerkt wordt. Ook 
op dit vlak is samenwerking met de 
internationale ouder vereniging 
onontbeerlijk. Met het opzetten van hun 
nieuwe foundation: CAMK2 Therapeutics
(Inform, Invest,
Research, Cure) hebben ze ons een 
duidelijke opdracht voor de toekomst 
gegeven.
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Kinderhersenlab

Aan het Kinderhersenlab is heel hard 
gewerkt. Met een grote groep 
geinteresseerden hebben we vastgesteld 
welke vragenlijsten en welke metingen in 
het lab precies gebruikt zullen worden. 
Ondanks de COVID hebben we de 
samenwerking met de TU Delft en 
Rijndam toch op een waardevolle manier 
kunnen voortzetten. 

Samenwerking TU Delft 
Samen met de afdeling Design for 
Children heeft het Kinderhersenlab 3 
studenten van de TU Delft begeleid in 
hun masterproject. Zij hebben een 
voorstel voor terugrapportage naar de 
patient in de vorm van een zelfportret 
ontwikkeld en een tweetal workflows
uitgewerkt voor het EEG onderzoek en 
de loopmat analyse. 

Samenwerking Rijndam
Samen met Rijndam is het project van 
start gegaan waarin we ouders en 
kinderen uit het Kinderhersencentrum 
vragen naar wat zij belangrijk vinden dat 
wij bij hen testen en onderzoeken in het 
Kinderhersenlab. De interviews zijn 
intussen afgerond. De resultaten worden 
gebruikt bij het verder inrichten van het 
Kinderhersenlab. 

Covid heeft een belangrijke impact gehad 
op de verbouwplannen van het Sophia 
Kinderziekenhuis. Tenslotte kregen wij in 
het najaar een mooie ruimte 
toegewezen. We hebben gekozen voor 
het ontwerpbureau MMEK, vanwege hun 
ervaring met bouwen voor kinderen in 
de gezondheidszorg en voor hun 
interactieve ontwerpproces. Intussen 
staat er een prachtig ontwerp en worden 
voorbereidingen getroffen voor de 
daadwerkelijke bouw.
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Het kinderhersenlab: 3d foto’s
Samenwerking MMEK
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Het Kinderhersenlab
Het circuit 

Als kinderen voor onderzoek naar het 
Kinderhersencentrum komen, doorlopen 
zij een circuit in het Kinderhersenlab. Dit 
circuit is ontwikkeld in samenwerking 
met de afdeling Design for Children van 
de TU Delft. Het bestaat uit allerlei 
testapparatuur die in een aantrekkelijke 
vorm en parcours wordt aangeboden. 

Kindvriendelijk
Voor de loopfunctie-test is nu een plan 
ontworpen voor een scherm waarop een 
kind zichzelf met een buddy ziet lopen in 
het bos en voor het maken van een EEG 
is een computerspel bedacht waarmee je 
zelf een EEG kunt maken. Dit zijn enkele 
voorbeelden van de kindvriendelijke 
testapparatuur. Zo wordt het kind 
spelenderwijs vertrouwd gemaakt met 
de test en de opdrachten. Door gebruik 
te maken van licht en projectie kan het 
circuit gemakkelijk van thema 
veranderen en worden aangepast aan de 
leeftijd, het ontwikkelingsniveau en de 
prikkelgevoeligheid van de het kind.

Het zelfportret
Een ander belangrijk onderdeel binnen 
het Kinderhersenlab betreft ‘het 
Zelfportret’. Onder deze noemer worden 
uitslagen van de verschillende 
onderzoeken op een begrijpelijke manier 
teruggekoppeld aan zowel het kind als de 
ouders/verzorgenden.

Het gaat hierbij om een puzzel met een 
mobiele applicatie. Het kind ontvangt 
thuis de eerste stukjes van een puzzel. 
Deze vormen de rand van de puzzel en 
geven uitleg over de stappen in het 
circuit van het Kinderhersenlab. Dit helpt 
het kind bij de voorbereidingen op het 
bezoek aan het Sophia Kinderziekenhuis. 
Vervolgens verzamelt het kind tijdens het 
doorlopen van het circuit puzzelstukken. 
Na het bezoek kan de puzzel thuis verder 
in elkaar worden gezet. Deze 
puzzelstukken bevatten informatie over 
de behaalde resultaten en uitslagen van 
de test in het Kinderhersenlab, via een 
QR-code. Tot slot worden de resultaten 
van de testen gepersonaliseerd door een 
avatar, die door middel van een app de 
kinderen langs de verschillende 
onderdelen in de puzzel leidt.
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Loopmat test
Chenye Xu, masterstudent TUdelft,  heeft 
een digitale toepassing ontworpen om 
een positieve beleving te creëren tijdens 
de loopmat test. Dit project heeft 
geresulteerd in drie voorlopige formats: 
één voor jonge kinderen, één voor 
oudere kinderen en één voor kinderen 
met een motorische beperking. Deze 
formats zullen voor gebruik in het 
Kinderhersenlab nog verder uitgewerkt 
en getest moeten worden

EEG meting
Tina Ekhtiar, masterstudent Tudelft,  
heeft een interactieve spelbeleving 
ontworpen voor de EEG opstelling, 
waarin kinderen de procedure uitgelegd 
krijgen, kunnen exploreren wat een EEG 
doet en vragen kunnen stellen.
Dit ontwerp is ook gepresenteerd tijdens 
de Dutch Design Week
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Ouders en kinderen denken mee met 
Kinderhersenlab

In het Sophia Kinderhersenlab, 
onderdeel van het Kinderhersencentrum, 
is de eerste online survey voor ouders en 
kinderen van start gegaan: Your vOte for 
Meaningful Outcomes (YOMO). In het 
Kinderhersenlab testen onze artsen en 
wetenschappers onder andere de 
hersenfuncties en de ontwikkeling van 
kinderen met een aandoening aan hoofd, 
hersenen of zintuigen. Het doel van de 
YOMO-survey is om hierbij ook de 
wensen van ouders én kinderen op te 
nemen.

Wat vinden ouders en kinderen 
belangrijk?
In het Kinderhersenlab gaan we 
gegevens verzamelen van de 
ontwikkeling van kinderen die gezien 
worden in het Kinderhersencentrum. 
Medisch specialisten en wetenschappers 
ontwikkelen nu een standaard meetset
voor de doelgroep. Het doel van de 
YOMO-survey is om het perspectief van 
de ouders en kinderen hierin te 
integreren. Welke aspecten van het 
functioneren en de ontwikkeling van het 
kind vinden zij belangrijk? Ouders en hun 
kind zijn daarom vanaf het begin als 
partners in dit project betrokken:

“We willen ons kind alle kansen 
geven en haar een maximale 
ontwikkeling bieden.”

Deelnemers aan de survey kunnen op 
een lijst van onderwerpen aangeven 
welke zij belangrijk vinden. Deze 
onderwerpen komen uit drie bronnen: 
onderwerpen uit pilot interviews met 
ouders en kinderen, onderwerpen van de 
betrokken professionals van het 
Kinderhersenlab en onderwerpen uit de 
wetenschappelijke literatuur. Thema’s 
variëren van zien en horen, leren, 
bewegen en communiceren tot aan 
sporten, schoolprestaties en 
vriendschappen. 

Samenwerking
De survey wordt uitgevoerd door Myrna 
Heydenrijk, kinderrevalidatiearts, en 
Anna Schmidt, fysiotherapeut van de 
afdeling Revalidatiegeneeskunde, in 
samenwerking met het Kinderhersenlab
en Rijndam Revalidatie. Het onderzoek 
wordt  gefinancierd door Rijndam
Revalidatie. 

De behandelaars van het 
Kinderhersencentrum en van Rijndam
Revalidatie nodigen kinderen en hun 
ouders uit om mee te doen aan deze 
survey.
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Onderzoeksprojecten
Ook voor basale wetenschap is connectie met de zorg essentieel. Samenwerken en elkaar ontmoeten 
inspireert en versnelt toepassingen. Met trots laten we in dit jaarverslag een aantal onderzoeksprojecten 
zien die juist die connectie zoeken.



Tussen laboratorium en ledikant
Bij zeldzame genetische aandoeningen slaat translationeel onderzoek een
belangrijke brug tussen basale wetenschap en een klinische trial. Maar wat
is translationeel onderzoek precies en wat levert het op? Kinderarts &
samenleving liep een ochtend mee met kinderarts Erfelijke & Aangeboren 
Aandoeningen Karen Bindelsde Heus en bijzonder hoogleraar Moleculaire 
Neurobiologie Ype Elgersma van expertisecentrum ENCORE.

‘De kinderartsen-EAA vormen een 
belangrijke schakel tussen de 

wetenschappelijke kennis
van Ype en zijn team, en het 

informeren en begeleiden van 
ouders’ 

Blij en veelvuldig lachen is een van de 
opvallende kenmerken van het 
Angelman syndroom. Maar achter die 
lach gaat veel leed schuil: een 
ontwikkelingsstoornis, niet kunnen 
praten, slaapstoornissen en 
epilepsieaanvallen zijn maar enkele 
voorbeelden. ‘In het expertisecentrum 
kijken we multidisciplinair naar alle 
aspecten waar deze kinderen en hun 
ouders mee te maken krijgen’, vertelt 
kinderarts Karen Bindels-de Heus,
gespecialiseerd in erfelijke en 
aangeboren aandoeningen (EAA). ‘Dat 
betekent dat de kinderneuroloog 
aanschuift, maar bijvoorbeeld ook de 
orthopedagoog, de diëtist en
de logopedist.’ 

Toegift
ENCORE, dat staat voor Erfelijke Neuro-
Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen
in het Rotterdam Erasmus MC, opende
in 2011 haar deuren. 

Neurowetenschappers, klinischgenetici,
kinderartsen, kinderneurologen en 
kinder- en jeugdpsychiaters werken er 
samen. Naast kinderen met het 
Angelman-syndroom, komen er 
patiënten met neurofibromatose
type 1 (NF1), het tubereuze sclerose 
complex (TSC) en andere zeldzame 
aangeboren aandoeningen waarbij een 
cognitieve ontwikkelingsstoornis 
optreedt. De Angelman-poli is opgezet 
mede op verzoek van ouders
en mogelijk gemaakt door een 
startsubsidie van de Nina Foundation. 
Deze organisatie bevordert 
wetenschappelijk onderzoek naar 
Angelman en bundelt de krachten met
de vereniging Angelman Syndroom 
Nederland. In het Engels betekent encore
toegift. ‘Dat is precies
wat we ouders, kinderen en kinderartsen 
willen brengen’, vertelt oprichter en 
wetenschappelijk directeur van ENCORE
Ype Elgersma. ‘Naast het leveren van 
hoog-specialistische zorg doen we iets 
extra’s: met translationeel onderzoek
– dat wil zeggen: het combineren van 
basaal en klinisch onderzoek – willen we 
meer inzicht krijgen in aandoeningen
en de behandeling verbeteren.’



Genen repareren
Zo werkt Elgersma met zijn team aan 
ASO-therapie. ‘Dat is een innovatieve 
techniek op genetisch niveau die de 
komende jaren nog voor veel doorbraken 
gaat zorgen’, vertelt Elgersma, niet 
zonder trots. ‘Veel geneesmiddelen
grijpen nu aan op eiwitniveau om 
enzymen te vervangen, aan te vullen of 
juist te remmen. Bij ASO-therapie gaan 
we een niveau hoger: met antisense
oligonucleotiden (ASO’s) corrigeren we 
DNA-fouten op genniveau.’ Met deze 
techniek zijn al voorzichtige maar 
spectaculaire successen geboekt, vult 
Bindels-de Heus aan. ‘Bij kinderen
met spinale musculaire atrofie gaan de 
motorneuronen kapot omdat het SMN1-
gen niet goed genoeg werkt. Veel 
kinderen overlijden in hun eerste 
levensjaar. In klinisch onderzoek met 
ASO-therapie via een ruggenprik daalde
de mortaliteit met meer dan de helft en 
konden kinderen hun hoofd 
omhooghouden, zelfstandig zitten of 
staan:iets dat daarvoor meestal 
onmogelijk was. Hoewel de
langetermijnresultaten nog niet bekend 
zijn, lijkt het alsof de achteruitgang tot 
stilstand is te brengen.’

Geen vrijwilligers
Een probleem voor het klinisch 
onderzoek naar ASO-therapie
bij zeldzame erfelijke aandoeningen is 
dat de therapie niet op gezonde 
vrijwilligers getest kan worden. Elgersma: 
‘Het Angelman-syndroom ontstaat door 
een afwijking op, 

of door het ontbreken van een stukje van 
het UBE3A-gen. Soms zit de fout in het 
gen van de moeder en staat het gen van 
de vader ‘uit’. Een oplossing kan dan zijn 
het gen van de vader te activeren. Maar 
daar moet je wel mee oppassen want 
een dubbele activatie van het gen leidt 
bijvoorbeeld weer tot ernstig autisme. 
Het is dus echt puzzelen op individueel
niveau: het is personalised medicine.

En je kunt een therapie alleen testen op 
mensen die deze DNA-afwijking hebben.’ 
Muis als proefpersoon Translationeel
onderzoek speelt bij het ontwikkelen van 
deze innovatieve ASO-therapieën een 
essentiële rol. Elgersma: ‘Denk 
bijvoorbeeld aan laboratoriumonderzoek in 
een muismodel



Dat wil zeggen in een muis met bepaalde 
genetische eigenschappen, die speciaal 
gekweekt is voor proefdieronderzoek.’ 
Met zijn kenmerkende bevlogenheid legt 
Elgersma graag uit waarom het gebruik 
van proefdieren hiervoor noodzakelijk
is: ‘Een muis is genetisch voor 95 procent 
hetzelfde als een mens. We kunnen 
daardoor dezelfde genmutatie maken bij 
muizen en krijgen zo de unieke kans om 
te zien wat er in hun hersenen gebeurt.
Daarbij zien we dan ook vergelijkbare
eigenschappen, zoals bij Angelman de
leerstoornissen, motorische problemen,
epilepsie en angstig gedrag. Vervolgens
kunnen we bij de muis testen wat we
aan bepaalde uitingen van de ziekte
kunnen doen. En dat kan tot grote
therapiedoorbraken leiden.’

Uiterst voorzichtig
Zo zagen onderzoekers bij het tubereuze
sclerose complex dat het mTORenzym
overactief was. Om dat eiwit te
remmen, bestond al een geneesmiddel
dat bij verschillende vormen van kanker 
wordt gebruikt: rapamycine (sirolimus). 
Elgersma: ‘Wellicht was het middel ook 
veelbelovend bij TSC, maar onderzoekers 
zijn terughoudend om op kinderen te 
testen. Bovendien is de populatie met 
TSC klein. Daarom is getest op TSC-
muizen. Toen bleek dat rapamycine bij 
deze muizen een positief effect liet zien, 
is het middel later, na klinische testen, 
ook goedgekeurd voor de behandeling 
van TSC-gerelateerde epilepsie.’
Kliniek in het lab Het onderzoek op 
muizen helpt daarnaast bij het bepalen 
welke uitkomst het meest kansrijk is. 
Elgersma: ‘Zo kwamen we erachter dat

hoe eerder we bij Angelman het gen 
reactiveren, hoe beter de uitkomst. Bij 
voorkeur zelfs direct na de geboorte.’ 
Bindels de Heus: ‘Met die inzichten 
hebben we onlangs de landelijke 
ethische commissie (CCMO) kunnen 
overtuigen om toestemming te geven 
voor een klinische trial waarbij de 
nieuwe medicijnen die ontwikkeld zijn in 
het laboratorium, worden getest bij 
patiënten.’ Elgersma :‘We testen 
overigens niet alleen op muizen, maar 
ook door bloedcellen van het kind af te 
nemen. Daarvan maken we op kweek 
een stamcel, die we weer tot hersencel 
programmeren. Vervolgens kunnen we 
daarop mogelijke medicijnen testen op 
sensitiviteit, specificiteit en – in muizen –
ook op de toxiciteit. Ook dát is 
translationeel onderzoek.’

Samen optrekken
Voor het échte klinisch onderzoek
werkt de Rotterdamse 
onderzoekersgroep straks samen met 
een ethicus. Elgersma: ‘Wat als de ASO 
zich bijvoorbeeld aan een verkeerd gen 
bindt? Of als de risico’s van geregelde 
ruggenprikken bij kinderen met 
Angelmansyndroom groot zijn? Daarover 
moet je zorgvuldige afwegingen maken.’
Naast een ethicus en clinici zit ook de 
patiëntenvereniging in het consortium.
Bindels-de Heus: ‘Die samenwerking is
hecht en gaat twee kanten op. Van de
vereniging horen we wat ouders en 
kinderen belangrijk vinden om te 
onderzoeken. 



Wij helpen hen weer met
betrouwbare informatie op hun website
en delen de informatie die we opdoen
op congressen. Verder vormen de
kinderartsen-EAA een belangrijke
schakel tussen de wetenschappelijke
kennis van Ype en zijn team, en het
informeren en begeleiden van ouders.
Want die willen vaak élke nieuwe
experimentele therapie proberen.
Daarin moet je hen soms beschermen
of de verwachtingen van een nieuwe
therapie – zoals ASO – nuanceren,
en tegelijkertijd wel de nieuwste

ontwikkelingen delen. Zo houd je het
vertrouwen.’ Elgersma: ‘Dat de band
met de patiëntenvereniging goed is,
merken we aan hun tomeloze inzet
om subsidies en fondsen te werven:
van de Rotary tot een Walk in the Park
en de oprichting van de Angelman
Syndrome Alliance, een Europees
samenwerkingsverband ter 
ondersteuning van zorg en 
wetenschappelijk onderzoek. Veel 
onderzoeksgeld komt via de 
patiëntenvereniging. We kunnen
niet zonder elkaar.’



Erasmus MC onderzoekt overgewicht door 
antipsychotica bij kinderen met autisme

De juiste concentratie van medicatie in het bloed kan gewichtstoename mogelijk 
voorkomen

Overgewicht
Het Erasmus MC heeft mogelijk een 
oplossing tegen overgewicht als 
bijwerking van antipsychotica bij 
kinderen met autisme. In eerder 
onderzoek, gepubliceerd in British 
Journal of Clinical Pharmacology, is 
aangetoond dat kinderen met een te 
hoge concentratie van het 
antipsychoticum risperidon in het bloed 
5,5 keer meer kans hebben op flinke 
gewichtstoename in korte tijd. De 
afgelopen maanden hebben 
onderzoekers 81 kinderen met autisme 
gevolgd en ontdekt dat de juiste 
concentratie van medicatie overgewicht 
mogelijk kan voorkomen. Een 
vervolgstudie is gestart.

Juiste concentratie
Ziekenhuisapotheker-klinisch 
farmacoloog en mede-hoofdonderzoeker 
Birgit Koch: ‘We zijn blij dat we de 
vervolgstudie kunnen starten, want 1 op 
de 100 kinderen in Nederland krijgt 
antipsychotica. Overgewicht is een 
vervelende bijwerking, die kan leiden tot 
lichamelijke en psychische klachten. 
Abrupt stoppen met de medicatie is niet 
aan te raden en daarom is nader 
onderzoek belangrijk. Met de 
vervolgstudie bekijken we of de juiste 
concentratie van medicatie kinderen met 
autisme inderdaad helpt niet zwaarder te 
worden.’



Studie
De oorspronkelijke studie is uitgevoerd 
door het Erasmus MC (kinder- en 
jeugdpsychiatrie) samen met een aantal 
GGD-instellingen in Nederland, waar 81 
kinderen met autisme zijn gevolgd. Dr. 
Bram Dierckx, kinder- en jeugdpsychiater 
en mede-hoofdonderzoeker: ‘We hebben 
onder andere een analysemodel 
opgeleverd waarmee de concentratie 
van het medicijn in het bloed bepaald 
kan worden met een vingerprik. Verder is 
er onderzoek gedaan naar het gebruik 
van antipsychotica en het ontstaan van 
stofwisselingstoornissen bij de kinderen 
met autisme.’

Bevindingen
Een belangrijke bevinding is dat er bij de 
medicatie risperidon een grenswaarde in 
het bloed is, waardoor patiënten 5,5 keer 
meer kans hebben op een flinke 
gewichtstoename na zes maanden. Soms 
tot wel 10 kilogram. 

Dit kan weer leiden tot het ontwikkelen 
van andere aandoeningen, zowel 
lichamelijk als geestelijk. Verder blijkt dat 
de concentratie van medicatie in het 
bloed invloed heeft op het gewicht van 
de kinderen.

Vervolgstudie
In de vervolgstudie doet het Erasmus MC 
nader onderzoek naar de concentratie 
van medicatie in het bloed om te zien of 
dit inderdaad invloed heeft op 
gewichtstoename. In de studie wordt 
één groep met de standaarddosering 
behandeld en de andere groep krijgt een 
dosering op basis van de concentratie 
risperdon in bloed. De onderzoeksgroep 
heeft onlangs een Erasmus Grant 
ontvangen om de vervolgstudie uit te 
voeren.
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Nieuwe hoop voor behandeling zeldzame 
hersenziektes
GENTHERAPIE Aangeboren hersenafwijkingen kunnen in de toekomst mogelijk 
(deels) hersteld worden met gentherapie. Bij het angelmansyndroom wordt op 
genniveau gesleuteld aan het brein, en dat lijkt beetje bij beetje zijn vruchten af te 
werpen.

Was het nou een fiasco, of juist een
succes? Bij een klinische studie in de VS 
met een gentherapie tegen het 
angelmansyndroom, kregen kinderen 
een ontsteking in het ruggenmerg 
waardoor ze niet meer konden lopen, 
melde vakblad Science vorige week. Weg 
met dat experimentele middel dat in de
zenuwstreng geïnjecteerd wordt,
zou je denken. Of is dat te kort door
de bocht? Het angelmansyndroom is een
aangeboren hersenstoornis die bij
ongeveer één op de tien- à 
twintigduizend geboortes voorkomt.

Mensen met deze ziekte overstijgen
mentaal vaak niet het niveau van een 
tweejarige. De ziekte gaat bovendien 
gepaard met afwijkende motoriek, 
epilepsie en slaap- en gedragsproblemen 
(die soms lijken op autisme). Een ernstige 
afwijking dus. De vreugde was dan ook 
groot toen bleek dat de vijf 
deelnemende kinderen (tussen de vijf en 
vijftien jaar) er op veel vlakken op 
vooruit waren gegaan. ‘Een van de 
kinderen kon opeens eten met een vork’, 
liet een behandelend arts weten aan 
Science. 



En alle kinderen hadden nieuwe
woorden geleerd. Bovendien ebden
de negatieve bijwerkingen weg
nadat ze met een ontstekingsremmer
waren behandeld. Het onderzoek, 
uitgevoerd door de Amerikaanse 
farmaceuten Ultragenyx en GeneTx, is 
even stilgezet, maar wordt binnenkort
mogelijk hervat met een andere
dosering.

Omkeerbaar
De klinische trial levert de zoveelste
aanwijzing op dat erfelijke 
hersenaandoeningen, waar een of enkele
genen aan ten grondslag liggen, niet in 
beton gegoten zijn. Dat zegt klinisch 
geneticus Eric Legius van de KU Leuven. 
‘De laatste vijftien jaar stapelt het bewijs 
zich op dat tal van erfelijke 
hersenproblemen omkeerbaar kunnen 
zijn. Daarvoor dachten we bij de meeste
hersenaandoeningen nog “dat brein zit 
niet goed in elkaar, daar kunnen we niets 
aan doen”.’ Bij het angelmansyndroom
draait alles om het gen UBE3A. Dat 
stukje erfelijk materiaal zorgt voor de 
aanmaak van een eiwit dat een rol speelt 
bij de signaaloverdracht tussen 
neuronen. Te veel van dat eiwit is niet 
goed en daarom heeft moeder natuur 
een van de twee kopieën, het UBE3A-gen 
dat we van onze vader erven, 
uitgeschakeld op een bepaald moment 
van de hersenontwikkeling. Normaal is 
dus alleen het gen dat we van onze 
moeder krijgen actief. Maar bij mensen 
met het angelmansyndroom
ontbreekt dat gen van de moeder door 
een fout van de natuur. 

Bij hen wordt dat eiwit dus helemaal niet 
aangemaakt. Door het slapende gen van
de vader te activeren kan dat euvel
verholpen worden. En dat kan met
stoffen die lijken op DNA: zogenaamde
antisense oligonucleotiden.
Muizenstudies hadden al laten zien dat 
deze techniek potentie had. En nu is de 
therapie voor het eerst ook bij mensen 
getest. ‘Het is een prachtige 
ontwikkeling’, zegt Legius. Tegelijk 
waarschuwt de onderzoeker voor te 
hoog gespannen verwachtingen. ‘Wil je 
het syndroom helemaal uitbannen, dan
moet je waarschijnlijk in een vroeg
stadium van de hersenontwikkeling. 
ingrijpen op het DNA. Waarschijnlijk nog 
voor de geboorte van de baby. Maar de 
diagnose van de ziekte wordt meestal 
pas gesteld na de eerste verjaardag van
het kind. Tegen die tijd is al veel kwaad 
geschied. Ik denk dat je dan op 
motorisch vlak wel verbetering kunt 
krijgen, maar de ziekte helemaal
uitwissen zal niet lukken. Maar goed, 
elke vooruitgang is mooi meegenomen.’

Droommedicijn
Met dat laatste is neurowetenschapper
Ype Elgersma, van het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam, het volkomen 
eens. Hij is nauw betrokken bij een 
andere klinische studie, van farmaceut 
Hoffmann- La Roche om het 
angelmansyndroom te temmen. Op dit
moment worden daarvoor 
proefpersonen geworven. En dan is er
nog een derde trial – van het bedrijf
Biogen – die binnenkort start,
weet Elgersma. 



De therapie is volgens Elgersma zo 
veelbelovend – ‘een droommedicijn’
– omdat de antisense oligonucleotiden
makkelijk geabsorbeerd worden door de 
hersencellen. Hij verwacht dat op termijn 
tal van aangeboren hersenziekten 
getackeld kunnen worden met deze
methode, die ook nog eens relatief
goedkoop is. ‘Denk vooral aan zeldzame
ziektes waar de farmaceutische industrie
van oudsher niet in is geïnteresseerd
omdat er te weinig aan te verdienen 
valt.’ Er is nog wel een probleem. Veel
van de moleculen waarmee 
geëxperimenteerd is in muizen, blijken
toxisch. ‘Ze veroorzaken ontstekingen
en leiden tot bijwerkingen. Bij een van 
onze muizenexperimenten kreeg een
dier zelfs een waterhoofd. Waar de
toxiciteit aan ligt weten we niet.’

Hoge verwachtingen
Dat de neurowetenschapper dan toch 
zulke hoge verwachtingen heeft, komt 
mede doordat een recente muizenstudie 
van zijn team veel betere resultaten liet 
zien dan muizenstudies tot dan toe. Zo 
bleken de door zijn team behandelde
dieren geen epileptische aanvallen meer 
te krijgen. De bevindingen moeten nog 
gepubliceerd worden. Legius blijft op zijn 
hoede. ‘Er is nog veel onduidelijk over 
het ziekteverloop en de werking van de 
antisense oligonucleotiden. Ik zie
nog tal van problemen opdoemen.
Maar elke winst bij deze ziekte is
meegenomen.’



Internationale samenwerking voor onderzoek en 
onderwijs binnen de craniofaciale chirurgie 

Om de behandeling van patiënten met 
aangeboren afwijkingen te optimaliseren 
is er in 2010 gestart met het 
samenbrengen van grote 
gerenommeerde craniofaciale centra 
wereldwijd. De eerste teams die samen 
zijn gaan werken waren Erasmus MC, 
Great Ormond Street Hospital,  London, 
Boston Children’s hospital en SickKids in 
Toronto. In 2018 toonden de teams van 
het Karolinska Ziekenhuis, Stockholm en 
Seattle Children’s Hospital interesse om 
deel te gaan nemen en zijn aan de 
collaboratie toegevoegd. De nauwe 
betrokkenheid van de centra en door er 
fysiek te werken door de jaren heen, 
heeft geleid tot een sterke groep van 
hoog gespecialiseerde medische 
zorgverleners van alle relevante 
specialismen en patiënten verenigingen 
welke gezamenlijk focussen op deze 
uitdagende aangeboren afwijkingen. 
Door kennis en kunde te bundelen 
vormen zij de basis voor onderzoek, 
onderwijs en klinische zorg. Het resultaat 
van dit werk wordt gebruikt in 
(inter)nationale guidelines van 
beroepsverenigingen en binnen het 
European Reference Network (ERN). 
Parrallel aan deze samenwerking kwam 
de focus te liggen op meer 
geïndividualiseerde zorg (waarde 
gedreven zorg) waarbij er samengewerkt 
wordt met patiënten en families om zo 
zorg te kunnen leveren die aangepast is 
op individuele behoeftes en wensen. 
Kennis die we opgedaan hebben uit de 
internationale studies fungeerde 

als basis voor het opstellen van 
universele minimale uitkomst sets in 
samen werking met ICHOM. De 
ontwikkelde sets worden momenteel 
geïmplementeerd in centra nationaal en 
internationaal om zo toekomstige 
‘benchmarking’ mogelijk te maken. De 
uitkomsten hiervan worden ingezet om 
kennis over de optimale behandeling per 
patiëntengroep en per patiënt zelf te 
verbeteren, maar ook om de kennis en 
aandacht voor de noodzaak om samen te 
werken en zo te leren van elkaar te 
vergroten. Eveneens om transparantie 
over resultaten te stimuleren om zo 
sneller en efficiënter zorg te kunnen 
verbeteren. Om dit alles mogelijk te 
maken is betrokkenheid van alle partijen 
van essentieel belang. Medisch 
personeel, ondersteunend secretarieel 
personeel, IT experts, ziekenhuis 
management, patiënten verenigingen, 
maar ook verzekeraars zijn betrokken. 
Subsidies hiervoor zijn gekomen vanuit 
de verschillende ziekenhuizen binnen de 
collaboratie, maar ook, specifiek in 
Nederland, van enkele grote 
zorgverzekeraars. Zoals reeds gezegd is 
benchmarken het doel van deze uitkomst 
sets, het vergelijken van uitkomsten die 
van belang zijn voor patiënten. De 
hoeveelheid data die prospectief uit die 
sets wordt verkregen dient als basis voor 
verdere onderzoeken naar het 
optimaliseren van zorg voor specifieke 
patiënten. Sinds de start van het project 
in 2010 zijn jonge artsen en 
onderzoekers nauw betrokken geweest



Het opzetten, ontwerpen, onderhouden 
en laten uitgroeien van deze 
samenwerking is uitdagend geweest, 
maar heeft ook veel voldoening gegeven. 
Leren hoe je alle betrokkenen bij elkaar 
houdt, geïnteresseerd en bereid om te 
investeren in de continuerende projecten 
om tot het uiteindelijke doel te komen is 
vreselijk interessant en stimulerend. De 
nauwe samenwerking met families en 
patiënten, degene waarvoor we dit 
uiteindelijk allemaal doen,  geeft een 
hernieuwde waardering voor de inzet 
van iedereen. De wetenschap dat wij als 
zorgverleners blijkbaar 30% niet kunnen 
zien of kunnen bedenken van wat echt 
belangrijk is voor de patiënt zelf maakt je 
nederig en benadrukt de noodzaak 
duidelijk om de patiënten en families 
nauw bij deze processen te betrekken

Dit zorgt ervoor dat hun kennis over de 
veranderingen die we doorvoeren in de 
gezondheidszorg actueel is, maar ook 
hoe deze veranderingen hun weerslag 
hebben op de communicatie en 
samenwerking tussen patiënten en 
zorgverleners. Door de jaren heen zijn er 
al meer dan 50 studenten werkzaam 
geweest voor een klein half jaar in de 
verschillende centra over de wereld en 
heeft dit tot ruim 35 publicaties geleid. 
De mensen die ze leren kennen in die 
periode maar ook de kennis die ze 
opdoen van zorgstelsels in andere landen 
is waardevol voor hun toekomstige 
carrière.  Velen van hen zijn later gaan 
promoveren en specialiseren in een van 
de vakgebieden waar ze mee in 
aanraking zijn gekomen tijdens deze 
periode in het buitenland. 
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Bijna 5 miljoen voor eHealth platform chronisch 
zieke kinderen
Het consortium van eHealth Junior krijgt, 
onder leiding van hoogleraar kinder- en 
jeugdpsychiatrie Manon Hillegers van het 
Erasmus MC-Sophia, 4,9 miljoen euro 
van het programma ‘Onderzoek op 
Routes door Consortia’ van de Nationale 
Wetenschapsagenda. De toekenning is 
voor het ontwikkelen van een platform 
met kwalitatief hoogwaardige apps voor 
1 miljoen chronisch zieke kinderen. Deze 
apps signaleren en voorkomen 
psychologische problemen en 
bevorderen het speelgedrag.
Prof. dr. Manon Hillegers ziet in de 
praktijk hoe geestelijke 
gezondheidsproblemen het leven van 
kinderen en hun gezinnen kunnen 
ontwrichten. Als hoofd van dit 
consortium stelt ze zichzelf als doel om 
preventie, die aansluit bij het 
opgroeiende kind en jongere, 
beschikbaar te stellen voor het chronisch 
zieke kind.

Door betere behandeling hebben 
kinderen met een chronische en of 
levensbedreigende aandoening, zoals 
taaislijmziekte of een aangeboren 
hartafwijking, een steeds grotere kans op 
overleving. Hillegers: ‘Maar overleven is 
niet genoeg. Een goede kwaliteit van 
leven is hierbij van groot belang. Uit 
onderzoek weten wij dat deze kwetsbare 
kinderen vaker dan hun leeftijdsgenoten 
last hebben van geestelijke 
gezondheidsproblemen, zoals depressie 
of angst. 

Het is onze missie om er voor te zorgen 
dat deze kinderen, ondanks hun ziekte, 
gelukkig door het leven kunnen gaan en 
veerkrachtig opgroeien.’

Zorgkosten
Er vroeg bij zijn, het liefste voordat 
problemen ontstaan, geeft kinderen de 
beste kansen op een gelukkig leven,’ 
vervolgt Hillegers. ‘En dat is niet alleen 
fijn voor de kinderen en hun gezinnen, 
want het reduceert op de langere termijn 
ook nog eens de zorgkosten.’

Spelen is van groot belang voor een 
gezonde ontwikkeling. Het laat kinderen 
experimenteren met gedrag en geeft ze 
de mogelijkheid om alternatieve 
omstandigheden en gevolgen na te 
bootsen. Dit bevordert de ontwikkeling 
van hun emotionele capaciteiten, 
creativiteit en probleemoplossend 
vermogen.

Hillegers: ‘Uit onderzoek weten we dat 
een tekort aan spel bij chronisch zieke 
kinderen een negatieve impact kan 
hebben op sociale, cognitieve en 
emotionele ontwikkeling. Omgekeerd 
kan het bevorderen van gezond 
spelgedrag bijdragen aan het beter 
omgaan met de gevolgen van chronisch 
ziek zijn.’
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Recordopbrengst Sporten voor Sophia: € 628.019,-

De jaarlijkse traditie om, inmiddels 
voor de 29ste  keer, op een 
sportieve manier zoveel mogelijk 
donaties te verzamelen voor het 
Erasmus MC-Sophia 
Kinderziekenhuis was een groot 
succes. Het doel voor 2020: de 
realisatie van het eerste 
Kinderhersencentrum van Europa. 
De opbrengst pakte dit jaar flink 
hoger uit dan het jaar hiervoor: € 
628.019,- Een record!

Op 14, 15 en 16 februari 2020 vond 
de drukst bezette fietsmarathon ooit 
plaats in het Topsportcentrum 
Rotterdam

Ruim 2200 sportievelingen en zo’n 
100 vrijwilligers werkten zich een 
weekend lang letterlijk in het zweet 
om de realisatie van een 
Kinderhersencentrum in het 
Erasmus MC-Sophia 
Kinderziekenhuis mogelijk te maken. 
Zij werden hierbij aangemoedigd 
door enthousiaste toeschouwers en 
swingende optredens van onder 
andere zangeres Esther Hart.
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Kort nieuws

Internationaal bezoek voor het 
craniofaciale team 
De verpleegkundig specialist Anna 
Stenson Zerpe uit Uppsala, Zweden heeft 
afgelopen jaar ons craniofaciale team 
bezocht (11-13 maart)

Craniofaciaal team
De verpleegkundig specialisten uit het 
craniofaciale team hebben hun opleiding 
afgerond. Van harte! 

EEG
Samen met de TU-Delft zijn 
kinderneuroloog Marie-Claire de Wit en 
neuroloog in opleiding Robert van den 
Berg gestart met een studie naar 
geavanceerde EEG signaal analyse.

Deep brain stimulation
In samenwerking met de afdeling 
neurochirurgie zijn in 2020 de eerste 
patiënten met ernstige epilepsie 
behandeld met een Deep Brain 
Stimulator (DBS).

Epilepsie en school programma 
In 2020 is kinderneuroloog Suzanne 
Koudijs gestart met het Epilepsie en 
School programma. Dit is een 
diagnostisch traject voor kinderen met 
epilepsie en problemen op school. Dit 
heeft ze opgezet in samenwerking met 
het Landelijk Werkoverleg Onderwijs en 
Epilepsie (LWOE).
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Minor
De minor kinderneurologie, 
georganiseerd door kinderneuroloog 
Evita Medici is als beste minor 
beoordeeld binnen de opleiding 
geneeskunde en in de top 3 geëindigd 
van alle minors van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam in 2020.

MOGAD
In 2020 heeft het EU-MOG consortium 
onder leiding van kinderneuroloog Rinze 
Neuteboom vijf consensus statements 
gepubliceerd over de nieuwe 
neurologische ziekte MOGAD bij 
kinderen.

Kinderhoofdpijncentrum
In 2020 is kinderneuroloog Elke Jacobs 
gestart met het eerste academische 
kinderhoofdpijncentrum voor kinderen 
met complexe, derdelijns 
hoofdpijnsyndromen.

Hartstilstand
Kinderneuroloog Maayke Hunfeld heeft 
leiding gegeven aan een Europese 
rondvraag naar de verschillen in 
neurologische prognosestelling na een 
hartstilstand bij kinderen. Hieruit bleek 
dat er veel verschillen bestonden in de 
verschillende Europese centra.



Promoties 2020

Malindi van der Mheen: “Psychosocial Well-
being in Pediatric Heart Disease: Toward
Innovative Interventions” Promotor: E.M.W.J. 
Utens, M.H.J. Hillegers, I.M. van Beynum
26 mei 2020 

Robin Eijlers:  “Virtual Reality Exposure to
Prepare Children for Surgery: Effects on 
Anxiety and Pain” Promotor: E.M.W.J. Utens, 
M.H.J. Hillegers 13 oktober 2020 

Gosia Lubczyńska: ‘Down The Road: air 
pollution exposure, and child's
neuropsychological and neurobiological
development’.  Promotor: H.W. Tiemeier Co-
promotor: M. Guxens
18 februari 2020 

Elize Verhoeff: ‘Bedtime Studies: Sleep and
Mental Health in Child Development’
Promotor: H.W. Tiemeier Co-promotor: 
C.A.M. Cecil, P.C.M. Luijk 15 september 2020  

José Hordijk: ‘Life After Critical Illness: 
Neurocognitive Functioning and Health-
Related Quality of Life of Children After PICU 
Admission, and the Role of Late Parenteral
Nutrition’. Promotor: E.M.W.J. Utens 16 
december 2020 

Elles van der Louw: “Ketogenic Diet Therapy: 
Improving Outcomes, Management and New 
Indications”. Promotor: Prof. Dr. Peter Sillevis 
Smitt, Copromotores: Dr. Rinze Neuteboom 
en Dr. Joanne Olieman.
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Justin van der Tas: "Advances in 
Epidemiological Research of Dental Enamel 
Hypomineralization and Dental Caries“

Robbin de Goederen: Craniosynostosis: The 
brain & sleep



Ontvangen subsidies 2020

Henning Tiemeier: SSWO grant, december 
2020. ADHD, medication use and brain
development: Using target trial emulation to
infer the effects of stimulant medication

Jeroen Legerstee:  SSWO grant, december 
2020. To weather the coronavirus storm: the
impact of restricted social interactions on 
mental health in adolescents

Manon Hillegers:  november 2020 een NWO 
subsidie van 4.9 miljoen euro ontvangen 
voor het samenwerkingsverband eHealth 
Junior

Ryan Muetzel: ErasmusMC Fellowship 2 
oktober 2020

Neeltje van Haren:  ASPASIA premie NWO 
mei 2020. 
Deze premie is bedoeld voor het bevorderen 
van vrouwelijke Vidi en Vici kandidaten tot 
respectievelijk uhd en hoogleraar.

Stichting Dorhout Mees, 30.000 euro per 
jaar voor de looptijd van 4 jaar.
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ASF: CompAS studie. Angelman syndroom. 
De CompAS studie loopt bij de volwassenen 
met AS en bij hen zijn we toe aan de laatste 
fase van de studie. De twee kindergroepen 
zullen starten in het najaar van 2019 en 
voorjaar van 2020

2020: Andrea Lolli 50 € 50 k of NWO: (Open 
Competition - XS) focused on the in vitro 
model of bone formation and vascularisation
that we are working on.

2020: Eric Farrell: €548.202 TKI project 
(together with Prof. Gerjo van Osch), 
Understanding early processes in 
osteoarthritis: paving the way for novel 
drugs-HypOA

PI Lea Kragt received a TKI grant, €500.964 
for research on the relationship between the 
oral microbiome and dental caries.

Dr. Maarten Koudstaal is part of a 
consortium, NIDCR R01 DE029510-01 (NIH 
USA) Craniofacial microsomia: Accelerating 
Research and Education (CARE) 05/01/2020 -
2/28/2025, US Dollar 2.100.000,=



Publicaties

Kindergeneeskunde
Harris HA, Micali N, Moll HA, van Berckelaer-Onnes I, Hillegers M, Jansen PW. The role of food 
selectivity in the association between child autistic traits and constipation. International Journal 
of Eating Disorders. 2021.

van Ingen G, le Clercq CMP, Jaddoe VWV, Moll HA, Duijts L, Raat H, et al. Identifying distinct
trajectories of acute otitis media in children: A prospective cohort study. Clinical Otolaryngology. 
2021.

Costain G, Walker S, Marano M, Veenma D, Snell M, Curtis M, et al. Genome Sequencing as a 
Diagnostic Test in Children With Unexplained Medical Complexity. JAMA network open. 
2020;3(9):e2018109.

Mintegi S, Maconochie IK, Waisman Y, Titomanlio L, Benito J, Laribi S, et al. Pediatric
Preparedness of European Emergency Departments: A Multicenter International Survey. Pediatr
Emerg Care. 2020.

Zandstra J, van de Geer A, Tanck MWT, van Stijn-Bringas Dimitriades D, Aarts CEM, Dietz SM, et 
al. Biomarkers for the Discrimination of Acute Kawasaki Disease From Infections in Childhood. 
Front Pediatr. 2020;8:355.

Hagedoorn NN, Borensztajn D, Nijman RG, Nieboer D, Herberg JA, Balode A, et al. Development 
and validation of a prediction model for invasive bacterial infections in febrile children at 
European Emergency Departments: MOFICHE, a prospective observational study. Archives of 
Disease in Childhood. 2020.

van der Tas JT, Wolvius EB, Kragt L, Rivadeneira F, Moll HA, Steegers EAP, et al. Caries experience
among children born after a complicated pregnancy. Community Dentistry and Oral 
Epidemiology. 2020.

van de Maat J, van der Ven M, Driessen G, van Wermeskerken AM, Smit F, Noordzij J, et al. Cost
study of a cluster randomized trial on a clinical decision rule guiding antibiotic treatment in 
children with suspected lower respiratory tract infections in the emergency department. 
Pediatric Infectious Disease Journal. 2020:1026-31.

Borensztajn DM, Oostenbrink R. Vanishing evidence of the non-blanching rash? The Lancet 
Infectious Diseases. 2020.

Van Meel ER, Attanasi M, Jaddoe VWV, Reiss IKM, Moll HA, De Jongste JC, et al. Chlamydia 
trachomatis during pregnancy and childhood asthma-related morbidity: A population-based
prospective cohort. European Respiratory Journal. 2020;56(1).
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Publicaties

Zachariasse JM, Nieboer D, Maconochie IK, Smit FJ, Alves CF, Greber-Platzer S, et al. 
Development and validation of a Paediatric Early Warning Score for use in the emergency
department: a multicentre study. The Lancet Child and Adolescent Health. 2020;4(8):583-91.

Hagedoorn NN, Borensztajn DM, Nijman R, Balode A, von Both U, Carrol ED, et al. Variation in 
antibiotic prescription rates in febrile children presenting to emergency departments across
Europe (MOFICHE): A multicentre observational study. PLoS Medicine. 2020;17(8).

Schinkelshoek G, Borensztajn DM, Zachariasse JM, MacOnochie IK, Alves CF, Freitas P, et al. 
Management of children visiting the emergency department during out-of-office hours: An 
observational study. BMJ Paediatrics Open. 2020;4(1).

Zachariasse JM, Borensztajn DM, Nieboer D, Alves CF, Greber-Platzer S, Keyzer-Dekker CMG, et 
al. Sex-specific differences in children attending the emergency department: prospective
observational study. BMJ open. 2020;10(9):e035918.

Tischkowitz M, Colas C, Pouwels S, Hoogerbrugge N, Bisseling T, Bubien V, et al. Cancer 
Surveillance Guideline for individuals with PTEN hamartoma tumour syndrome. European 
Journal of Human Genetics. 2020;28(10):1387-93.

Achten NB, Dorigo-Zetsma JW, van Rossum AMC, Oostenbrink R, Plötz FB. Risk-based maternal
group B Streptococcus screening strategy is compatible with the implementation of neonatal
early-onset sepsis calculator. Korean Journal of Pediatrics. 2020;63(10):406-10.

Frebourg T, Lagercrantz SB, Oliveira C, Magenheim R, Evans DG, Hoogerbrugge N, et al. Reply to
Kratz et al. European Journal of Human Genetics. 2020;28(11):1483-5.

Borensztajn DM, Hagedoorn NN, Calle IR, Maconochie IK, von Both U, Carrol ED, et al. Variation
in hospital admission in febrile children evaluated at the Emergency Department (ED) in Europe: 
PERFORM, a multicentre prospective observational study. PLoS ONE. 2021;16(1 January).

den Besten I, de Jong RF, Geerts-Haages A, Bruggenwirth HT, Koopmans M, Brooks A, et al. 
Clinical aspects of a large group of adults with Angelman syndrome. American Journal of 
Medical Genetics, Part A. 2021;185(1):168-81.

Hoek AE, Bouwhuis MG, Haagsma JA, Keyzer-Dekker CMG, Bakker B, Bokhorst EF, et al. Effect of 
written and video discharge instructions on parental recall of information about analgesics in 
children: a pre/post-implementation study. European journal of emergency medicine : official 
journal of the European Society for Emergency Medicine. 2021;28(1):43-9.

Bannink N, Joosten M, Brooks AS, Lincke CR. Genoombrede diagnostiek: Na de uitslag begint pas 
het echte werk. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2021;165(4).
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Publicaties

Hoedeman F, Puiman PJ, Smits AW, Dekker MI, Diderich-Lolkesde Beer H, Laribi S, et al. 
Recognition of child maltreatment in emergency departments in Europe: Should we do better? 
PLoS ONE. 2021;16(2 February).

Frebourg T, Bajalica Lagercrantz S, Oliveira C, Magenheim R, Evans DG, Hoogerbrugge N, et al. 
Guidelines for the Li–Fraumeni and heritable TP53-related cancer syndromes. European Journal 
of Human Genetics. 2020.

van Kooten HA, Harlaar L, van der Beek NAME, van Doorn PA, van der Ploeg AT, Brusse E, et al. 
Discontinuation of enzyme replacement therapy in adults with Pompe disease: Evaluating the
European POmpe Consortium stop criteria. Neuromuscular Disorders. 2020;30(1):59-66.

van Meel ER, Jaddoe VWV, Looman KIM, de Jongste JC, Moll HA, Duijts L. Airway bacterial
carriage and childhood respiratory health: A population-based prospective cohort study. 
Pediatric Allergy and Immunology. 2020.

van Meel ER, Jaddoe VWV, Reiss IKM, van Zelm MC, de Jongste JC, Moll HA, et al. The influence
of Epstein-Barr virus and cytomegalovirus on childhood respiratory health: A population-based
prospective cohort study. Clinical and Experimental Allergy. 2020;50(4):499-507.

Beck TF, Veenma D, Shchelochkov OA, Yu Z, Kim BJ, Zaveri HP, et al. Erratum: Deficiency of 
FRAS1-related extracellular matrix 1 (FREM1) causes congenital diaphragmatic hernia in humans
and mice (Human Molecular Genetics (2013) 22 (1026-1038) DOI: 10.1093/hmg/dds507). 
Human Molecular Genetics. 2020;29(6):1054.

van de Maat J, Jonkman H, van de Voort E, Mintegi S, Gervaix A, Bressan S, et al. Measuring vital
signs in children with fever at the emergency department: an observational study on adherence
to the NICE recommendations in Europe. European Journal of Pediatrics. 2020;179(7):1097-106.

Radjabzadeh D, Boer CG, Beth SA, van der Wal P, Kiefte-De Jong JC, Jansen MAE, et al. Diversity, 
compositional and functional differences between gut microbiota of children and adults. 
Scientific Reports. 2020;10(1).

Looman KIM, van Meel ER, Grosserichter-Wagener C, Vissers FJM, Klingenberg JH, de Jong NW, 
et al. Associations of Th2, Th17, Treg cells, and IgA+ memory B cells with atopic disease in 
children: The Generation R Study. Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology. 
2020;75(1):178-87.

van Ingen G, le Clercq CMP, Touw CE, Duijts L, Moll HA, Jaddoe VWV, et al. Environmental
determinants associated with acute otitis media in children: a longitudinal study. Pediatric
Research. 2020;87(1):163-8.
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Publicaties

Bindels-de Heus KGCB, Mous SE, ten Hooven-Radstaake M, van Iperen-Kolk BM, Navis C, 
Rietman AB, et al. An overview of health issues and development in a large clinical cohort of 
children with Angelman syndrome. American Journal of Medical Genetics, Part A. 
2020;182(1):53-63.

van de Maat JS, Peeters D, Nieboer D, van Wermeskerken AM, Smit FJ, Noordzij JG, et al. 
Evaluation of a clinical decision rule to guide antibiotic prescription in children with suspected
lower respiratory tract infection in The Netherlands: A stepped-wedge cluster randomised trial. 
PLoS medicine. 2020;17(1):e1003034.

Ottenhoff MJ, Rietman AB, Mous SE, Plasschaert E, Gawehns D, Brems H, et al. Examination of 
the genetic factors underlying the cognitive variability associated with neurofibromatosis type 1. 
Genetics in Medicine. 2020.

Hill DL, Carr EJ, Rutishauser T, Moncunill G, Campo JJ, Innocentin S, et al. Immune system 
development varies according to age, location, and anemia in African children. Science
translational medicine. 2020;12(529).

Meentken MG, van der Mheen M, van Beynum IM, Aendekerk EWC, Legerstee JS, van der Ende 
J, et al. EMDR for children with medically related subthreshold PTSD: short-term effects on 
PTSD, blood-injection-injury phobia, depression and sleep. European Journal of 
Psychotraumatology. 2020;11(1).

Plastische chirurgie
Ahead of print
Updated guideline on treatment and management of craniosynostosis.
Mathijssen IMJ; working group Guideline Craniosynostosis. J Craniofac Surg. 2020 Nov 4.

Introduction to updated guideline on treatment and management of craniosynostosis.
Mathijssen IMJ. J Craniofac Surg. 2020 Dec 9.

Prophylactic fibrinogen concentrate administration in surgical correction of paediatric
craniosynostosis.
Machotta A, Huisman EJ, Appel IM, Luijnenburg SE, Lopez-Yurda M, Cnossen MH, van Ommen 
CH. Eur J Anaesth. 2020.

Cervical spinal cord compression and sleep-disordered breathing in syndromic craniosynostosis.
den Ottelander BK, de Goederen R, de Planque CA, Baart SJ, van Veelen MLC, Corel LJA, Joosten 
KFM, Mathijssen IMJ, Dremmen MHG. AJNR Am J Neuroradiol. 2020 Dec 3.

Congenital ossification defects of the frontal bone: description of a novel clinical entity and the
management of four patients.
Roumeliotis G, Inciarte M, Thomas G, Wall S, Mathijssen I, Johnson D. J Craniofac Surg. 2020 Nov 
4.
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Publicaties

Adult Saethre-Chotzen syndrome: a unique abnormal breathing pattern.
den Ottelander B, Gaillard L, Yang S, de Goederen R, Bredero-Boelhouwer H, van Veelen ML, 
Tasker R, Joosten K, Mathijssen I. J Craniofac Surg. 2020 Dec 21.

Augmented reality in craniomaxillofacial surgery: added value and proposed recommendations
through a systematic review of the literature.
Benmahdjoub M, van Walsum T, van Twisk P, Wolvius EB. Int J Oral Maxillofac Surg. 2020 Dec 
15:S0901-5027(20)30431-8.

Peer-reviewed
Anxiety and depression in adolescents with a visible difference: a systematic review and meta-
analysis.
van Dalen M, Dierckx B, Pasmans SGMA, Aendekerk EWC, Mathijssen IMJ, Koudstaal MJ, 
Timman R, Williamson H, Hillegers MHJ, Utens EMWJ, Okkerse JME. Body Image. 2020 
Jun;33:38-46.

Saethre-Chotzen syndrome: long-term outcome of a syndrome-specific management protocol.
Den Ottelander BK, Van Veelen MC, De Goederen R, Van De Beeten SD, Dremmen MH, Loudon 
SE, Versnel SL, Van Den Ouweland AM, Van Dooren MF, Joosten KF, Mathijssen IM. Dev Med
Child Neurol. 2021 Jan;63(1):104-110.

SMAD6 variants in craniosynostosis: genotype and phenotype evaluation.
Calpena E, Cuellar A, Bala K, Swagemakers SMA, Koelling N, McGowan SJ, Phipps JM, 
Balasubramanian M, Cunningham ML, Douzgou S, Lattanzi W, Morton JEV, Shears D, Weber A, 
Wilson LC, Lord H, Lester T, Johnson D, Wall SA, Twigg SRF, Mathijssen IMJ, Boardman-Pretty F; 
Genomics England Research Consortium, Boyadjiev SA, Wilkie AOM. Genet Med. 2020 
Sep;22(9):1498-1506. Correction in: Genet Med. 2020 Sep;22(9):1567.

Intracranial hypertension and cortical thickness in syndromic craniosynostosis.
Wilson AT, Den Ottelander BK, De Goederen R, Van Veelen MC, Dremmen MHG, Persing JA, 
Vrooman HA, Mathijssen IMJ. Dev Med Child Neurol. 2020 Jul;62(7):799-805.

Highlights of the proceedings from the 18th International Congress of the International Society 
of Craniofacial Surgery: ISCFS 2019, Paris, France.
Chen K, Bradley JP, Arnaud E, Mathijssen I. J Craniofac Surg. 2020 May/Jun;31(3):616-617.

Posterior distraction using springs in syndromic and multisuture craniosynostosis: improving the
technique.
Mathijssen IMJ, Driessen C, Versnel SL, Dremmen MHG, van Veelen MC. J Craniofac Surg. 2020 
Oct;31(7):2095-2096.
Neurological deficits are present in syndromic craniosynostosis patients with and without 
tonsillar herniation.
Doerga PN, Rijken BFM, Bredero-Boelhouwer H, Joosten KFM, Neuteboom RF, Tasker RC, 
Dremmen MHG, Lequin MH, van Veelen MLC, Mathijssen IMJ. Eur J Paediatr Neurol. 2020 
Sep;28:120-125.
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Publicaties
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