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Sinds 1996 is hij werkzaam op kinder intensive care gebied.
Binnen de afdeling IC Kinderen heeft hij speciale aandacht voor de behandeling van
kinderen met ernstig hartfalen.
Namens de IC Kinderen maakt hij deel uit van het kinderharttansplantatieteam van het
Erasmus MC-Sophia.
Naast de klinische werkzaamheden is hij eindverantwoordelijk voor opleiding en
onderwijs.
Als opleider kinder IC organiseert hij de scholing van kinderartsen en anesthesisten tot
kinderintensivist.
Tevens is hij als opleider Kindergeneeskunde organisatorisch verantwoordelijk voor de
scholing tot kinderarts in de regio Zuid-West Nederland.
Op het gebied van onderzoek heeft hij speciale interesse in veilige en effectieve
geneesmiddelen bij kinderen.
Hij is mededirecteur van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen
(NKFK).
terug naar boven

Prof. Dr. D.Tibboel kinderarts-intensivist
hoofd onderzoek IC kinderen

Is sinds 1984 werkzaam als kinderarts-intensivist.
Na de integratie van de IC Chirurgie en de IC Pediatrie in januari 2008 werd hij sectorhoofd van de IC Kinderen.
Hij is hoogleraar op het gebeid van onderzoek op de IC op de kinderleeftijd. Zijn aandachtsgebieden op de IC
Kinderen zijn:
• grote aangeboren afwijkingen;
• ECMO;
• pijn en sedatie.
terug naar boven

Dr. R.J.M.Houmes
MeCo
anesthesioloog,
kinderintensivist

Hij is werkzaam als medisch coördinator van de IC Kinderen.
Daarnaast is hij medisch coördinator van het Mobiel Medisch Team (MMT) Lifeliner 2.
Binnen de ICK heeft hij speciale aandacht voor:
• extracorporele membraan oxygenatie (ECMO) bij neonaten en kinderen;
• opvang en behandeling van acuut levensbedreigde kinderen;
• postoperatieve zorg van kinderen.
terug naar boven

Dr. E.D.Wildschut
kinderarts-intensivist

Na het afronden van zijn opleiding tot kinderarts heeft hij zich verder gespecialiseerd
tot kinderarts-intensivist in het Sophia Kinderziekenhuis.
Sinds 2008 is hij werkzaam als kinder-intensivist in het Sophia.
In 2010 is hij gepromoveerd op de werking en effecten van geneesmiddelen op
kinderen aan de hart-long machine (ECMO).
Zijn aandachtsgebieden zijn Extracorporele Membraan Oxygenatie (ECMO),
Neurocritical Care en Farmacologie.
terug naar boven

Dr. K.M. Allegaert
kinderarts-neonatoloog
geen informatie
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Drs. E.F. Bokhorst
anesthesioloog-kinderintensivist
geen informatie
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Dr. C.M.P.Buysse
kinderarts-intensivist

Na haar opleiding tot kinderarts in Antwerpen, startte ze een fellowship intensive care
voor kinderen in het Erasmus MC-Sophia (1998).
Dit resulteerde in 2001 in een aanstelling als kinderarts-intensivist.
Binnen de IC Kinderen heeft zij een klinisch profiel met speciale aandacht voor de
behandeling van kinderen met status astmaticus, meningokokken septische shock en
kinderen na reanimatie.
Naast haar klinische werkzaamheden is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van
het reanimatieonderwijs binnen het Erasmus MC-Sophia.
Als APLS instructeur is zij nauw betrokken bij de scholing van verpleegkundigen, artsassistenten en kinderartsen (lokaal en nationaal).
Op het gebied van onderzoek heeft zij speciale interesse in follow-up van kinderen na
IC opname.
Zij promoveerde in 2008.
De titel van haar proefschrift is: “Uitkomst van meningokokken septische shock op de
kinderleeftijd”.
terug naar boven

Dr.S.C.M. Cochius - den Otter
kinderarts-intensivist

Nadat zij was afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht, begon zij in 2007 aan de
opleiding Kindergeneeskunde in het Erasmus MC – Sophia te Rotterdam.
Sinds 2014 is zij werkzaam als stafarts op Intensive Care Kinderen en houd zij zich
vooral bezig met de chirurgische patiënt.
Voor deze opleiding heeft zij ook anderhalf jaar doorgebracht op de Intensive Care
Kinderen van het Royal Children’s Hospital te Melbourne, Australië.
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Drs. L.J.A.Corel
kinderarts-intensivist

Na haar opleiding als kinderarts in Rotterdam is zij gedurende 1 jaar en 10 maanden
chef de clique geweest op de medium care van dit ziekenhuis.
Van juli 2003 tot augustus 2006 volgde zij de opleiding tot kinderarts-intensivist in het
Erasmus MC.
Sindsdien is zij werkzaam als stafarts op de ICP en na de integratie op de ICK.
Sinds juli 2009 is zij tevens kinderarts bij het Centrum voor ThuisBeademing Sophia en
heeft Dr. E.van der Voort opgevolgd als hoofd van het CTB-Sophia
terug naar boven

Dr. S.J.Gischler
kinderarts-intensivist

Na haar opleiding tot kinderarts in onder andere Rotterdam en Londen, is zij in 1995
begonnen met de opleiding tot kinderarts-intensivist in het Sophia Kinderziekenhuis.
Sinds die tijd is zij werkzaam op de IC Chirurgie en vervolgens op de IC Kinderen.
Zij is coördinator polikliniek lange termijn follow-up IC en sinds medio 2009 is zij als
kinderarts-intensivist medisch coördinator van Pallieterburght, de externe high care
locatie van de IC Kinderen.
Tevens is zij voorzitter van de medisch-ethische casuscommissie van het Erasmus
MC-Sophia en lid van de commissie levenseinde.
In 2008 is zij samen met Petra Mazer, psycholoog, gepromoveerd op de lange termijn
follow-up bij kinderen met aangeboren anatomische afwijkingen.
Op het gebied van onderzoek houdt zij zich nog steeds bezig met de lange termijn
follow-up van kinderen met aangeboren anatomische afwijkingen.
Verder maakt zij deel uit van het SSTT, Sophia Simulatie Trainings Team, dat
scenariotrainingen verzorgt op de IC Kinderen.
Buiten haar werkzaamheden bij het Erasmus MC heeft zij een eigen praktijk voor
acupunctuur. Hiervoor heeft zij diverse opleidingen gevolgd.
terug naar boven

Drs.M.A.W.Hunveld
kinderneuroloog
geen informatie
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Dr. H. IJsselstijn
kinderarts
geen informatie
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Dr. K.F.M.Joosten
kinderarts-intensivist

Na zijn opleiding tot kinderarts te hebben afgerond heeft hij de vervolgopleiding tot
kinderarts-intensivist gevolgd in het Sophia Kinderziekenhuis.
Hierna is hij werkzaam geweest op de IC Pediatrie en sinds de integratie met de IC
Chirugie op de IC Kinderen.
In 1999 is hij gepromoveerd op het proefschrift: Metabolic, endocrine and nutritional
aspects of critically ill children.
Op het gebied van onderzoek houdt hij zich bezig met:
• Voeding en metabolisme Intensive Care Kinderen;
• Obstructief Slaap Apneu Syndroom bij kinderen met craniofaciale aandoeningen;
• Oorzaken intubatieletsel bij kinderen.
terug naar boven

Drs.N. Ketharanathan
kinderarts-intensivist
geen informatie
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Drs. U.S.Kraemer
kinderarts-intensivist

Heeft haar opleiding tot kinderarts gevolgd in Giessen, Duitsland.
Hierna heeft zij in hetzelfde ziekenhuis opleidingen gevolgd tot kindercardioloog
en kinderarts-intensivist.
Na het afronden van deze opleidingen heeft zij enkele jaren gewerkt in het
universitaire kinderziekenhuis in Göttingen.
Sinds september 2008 is zij werkzaam op de IC Kinderen van het Sophia
Kinderziekenhuis.
Naast haar werkzaamheden op de IC Kinderen, werkt zij ook nog voor de
Kindercardiologie in het Sophia Kinderziekenhuis.
Zij houdt zich vooral bezig met:
• Kinderen met een aangeboren hartafwijking voor of na een operatie;
• Cardiomyopathie;
• Kinderen voor of na een harttransplantatie.
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Dr J.W.Kuiper
kinderarts-intensivist
geen informatie
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Drs. N.I.F.Meijer
kinderarts-intensivist

Na haar opleiding tot kinderarts werd zij opgeleid tot intensivist op de Intensive Care
van het UMC St. Radboud te Nijmegen onder leiding van prof. dr. J.G. van der
Hoeven.
De eerste 3 jaar tot kinderarts-intensivist, aansluitend een jaar volwassen Intensive
Care.
Sindsdien werkt zij in het Erasmus MC.
Aanvankelijk binnen de afdeling Intensive Care Thorax-Hartchirurgie voor volwassenen
en kinderen, sinds 2010 op de IC Kinderen.
Haar aandachtsgebied is:
• Het kind met een – vaak aangeboren- hartafwijking: behandeling voor en na
hartchirurgie
• Mechanische ondersteuning bij hartfalen en harttransplantatie.
terug naar boven

Dr. C.van der Starre
kinderarts-neonatoloog

Werkt als kinderarts-neonatoloog op zowel de IC Kinderen als de IC Neonatologie.
Naast het klinisch werken besteedt zij een groot deel van haar tijd aan
patiëntveiligheid.
Hierin werkt ze nauw samen met de Regieverpleegkundigen Kwaliteit en Veiligheid
van de ICK.
Patiëntveiligheid is ook het onderwerp van haar promotieonderzoek. Patiëntveiligheid
betreft het op allerlei manieren verzamelen van informatie over de risico's en gevaren
op de IC voor de opgenomen patiënten, de ouders/verzorgers en de medewerkers.
Met behulp van die informatie kan uitgezocht worden welke maatregelen genomen
kunnen worden om de risico's te verminderen en zo de kwaliteit van de zorg te
verbeteren.
Een belangrijk aspect hiervan is het trainen van alle medewerkers, zowel in de theorie
van het samenwerken in teamverband als in de praktijk hiervan. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van simulatietrainingen.
Door medische en verpleegkundige staf op deze manier in te zetten streeft de
IC Kinderen ernaar de patiëntveiligheid te verbeteren en zo de kwaliteit van de zorg te
verhogen.
terug naar boven

Dr. S.C.A.T.Verbruggen
kinderarts-intensivist

Afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en in 2003 gestart met zijn opleiding
tot kinderarts in het Erasmus MC-Sophia.
Na zijn opleiding is hij in juli 2007 begonnen met zijn promotieonderzoek naar glucose
en aminozuur metabolisme bij ernstig zieke kinderen onder supervisie van
dr. K. Joosten en prof. dr. H. van Goudoever.
Van juli 2007 tot september 2008 heeft hij dit onderzoek gedaan als research fellow in
het Children Nutrition Research Center, Baylor College of Medicine en het Texas
Children's Hospital, Houston, Texas onder supervisie van dr. L. Castillo.
In september 2008 is hij gestart met zijn fellowship Kinderen Intensive Care in het
Erasmus MC-Sophia op de IC Kinderen in combinatie met zijn voortgaande onderzoek.
Na het afronden van zijn fellowship Kinder Intensive Care maakt hij sinds 1 augustus
2013 deel uit van de medische staf IC Kinderen
terug naar boven

