
Sectie Kindergastroenterologie 
 
Per 18 november 2008 is de naam van het subspecialisme van kindergastro-enterologie gewijzigd is 
in ‘maag-darm-leverziekten bij kinderen’, af te korten tot ‘kinder-MDL”.  
Hierbij is de functiebenaming van de subspecialisten veranderd van kinderarts-gastro-enteroloog  in 
‘kinderarts maag-darm-leverziekten’, afgekort ‘kinderarts MDL’. De afdelingsnaam wordt ‘afdeling 
kindermaag-darm-leverziekten / afdeling kinder-MDL’. Dit heeft tot consequentie dat de naam van de 
sectie is gewijzigd in ‘sectie kindermaag-darm-leverziekten’, afgekort ‘sectie kinder-MDL’ (SMDL). De 
sectie telde eind 2008 138 leden, onder wie 33 nog actieve geregistreerde kinderartsen-MDL en 99 
geregistreerd lid van de NVGE. De sectie maakt zowel deel uit van de Nederlandse Vereniging 
Kindergeneeskunde (NVK) als van de NVGE. De sectie is vertegenwoordigd in de besturen van de 
Nederlandse Vereniging voor Hepatologie, de NVGE en de Maag Lever Darm Stichting. Leden van de 
sectie maken verder deel uit van de commissie voeding van de NVK, de studiegroep voeding bij 0-4-
jarigen, de landelijke richtlijnwerkgroepen erfelijke darmziekten, chronische inflammatoire 
darmziekten, cystische fibrose, coeliakie, biliaire atresie, sedatie en analgesie bij ingrepen buiten de 
OK en obstipatie en de redactieraad van de Landelijke standaard voedselallergie bij zuigelingen. 
 
Activiteiten 
Onder leiding van mw. dr. J.C. Escher, penningmeester SMDL is in 2008 de CBO-richtlijn 
Inflammatoire Darmziekten bij kinderen verschenen. De definitieve CBO-richtlijn staat ook als pdf op 
Pedianet en de CBO-website. Daarnaast is de richtlijn ook in boekvorm uitgegeven. Er zijn 500 
exemplaren gedrukt met financiële hulp van het ICC, Initiative on Crohn’s and Colitis. Dit is een 
initiatief van academisch werkende MDL artsen die gezamenlijk IBD research doen. 
 
Het afgelopen jaar hebben er twee goed bezochte casuïstiekbijeenkomsten en een wetenschappelijke 
vergadering plaatsgevonden. Op het NVK congres kindergeneeskunde is door de sectie, onder leiding 
van Dr. J.J. Schweizer en Mw. dr. J.H. Oudshoorn, het symposium ‘Ondervoeding bij zieke kinderen in 
Nederland’ georganiseerd, hetgeen goed ontvangen is. 
Momenteel zijn er 7 fellows in opleiding. 

 
Bestuurssamenstelling 
Per 31 december 2008 bestond het bestuur van de sectie uit: 
Voorzitter:    dr. R.H.J. Houwen 
Secretaris:    dr. E.K. George 
Penningmeester:  dr. J.C. Escher 
Vertegenwoordiger fellows: drs. T.Z. Hummel per 19 september 2008 
 
Geplande activiteiten in 2009 
Twee wetenschappelijke vergaderingen, waarvan 1 gecombineerd met de sectie kinderallergologie. 
Twee sectievergaderingen gecombineerd met een lever-dunnedarmtransplantatiebespreking en een 
casuïstiekbespreking. 
Een symposium tijdens het NVK-congres. 
 
E.K. George, secretaris 
 


