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De sectie telde eind 2007 138 leden, onder wie 37 nog actieve geregistreerde kinderartsgastro-enterologen en 60 geregistreerd lid van de NVGE. De sectie maakt zowel deel uit van
de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) als de 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
Het afgelopen jaar vonden er drie wetenschappelijke vergaderingen plaats, waarvan een
gecombineerd met de academische werkende kinderdiëtisten en een met de Nederlandse
Vereniging voor Kinderchirurgie . Naast de gewone sectiebijeenkomsten waren er opnieuw
twee goed bezochte casuïstiekbijeenkomsten. In oktober werd de nascholingsdag voor
algemeen kinderartsen georganiseerd met als thema ‘Hepatologie’. Tijdens het congres
kindergeneeskunde werd het symposium IBD–richtlijn bij kinderen gepresenteerd. Deze
richtlijn is als PDF beschikbaar via de CBO-website en dankzij de ICC (Initiative on Crohn’s
and Colitis) binnenkort ook in boekvorm.
Eind 2007 heeft de 1e herregistratieronde voor kindergastro-enterologen plaatsgevonden.
In 2007 heeft kindergastro-enteroloog van het eerste uur, Jan Taminiau, zijn carrière
afgesloten met een goed bezocht symposium. Ook Jan De Schryver heeft afscheid genomen.
Net als in vorige jaren is er nog steeds reden tot bezorgdheid wat betreft de de disbalans in
vraag naar en aanbod van kindergastro-enterologen; momenteel zijn er 7 fellows in opleiding.
Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2007 bestond het bestuur van de sectie uit:
Frank Kneepkens, voorzitter
Elvira George, secretaris
Hankje Escher, penningmeester
Patrick van Rheenen, vertegenwoordiger fellows
Geplande activiteiten in 2008
•
•
•

Twee sectievergaderingen gecombineerd met een casuïstiekbespreking.
Een symposium tijdens het NVK-congres.
Nascholingsdag kindergastro-enterologie voor algemeen kinderartsen.

