
Uitnodiging

‘Never a dull moment...’
Symposium en exaugurale rede 

bij het afscheid van prof.dr. Jan G. Nijhuis

Maastricht, donderdag 21 juni 2018

Locaties
Het symposium voorafgaand aan de afscheidsrede wordt gehouden in de Theaterzaal van 
La Bonbonnière, Achter de Comedie 1, 6211 GZ, Maastricht

De afscheidsrede wordt gehouden in de Sint Janskerk, Vrijthof 24, Maastricht
De ‘aangeklede’ receptie na afloop van 17.45 tot 21.00 uur wordt gehouden in de 
Spiegelzaal van La Bonbonnière, Achter de Comedie 1, 6211 GZ, Maastricht 

U kunt het eenvoudigst parkeren in de parkeergarages van het Vrijthof of het Onze Lieve 
Vrouweplein

Registratie
Als het goed is heeft u een e-mail ontvangen waarmee u zich kon registreren voor de 
afscheidsrede en het afscheidssymposium.
Indien dit niet het geval is, kunt u mailen naar afscheidnijhuis@gmail.com. 

Accreditatie
Accreditatie voor het symposium en de afscheidsrede is aangevraagd bij de NVOG.

Verdere inlichtingen
Voor overige informatie kunt u mailen naar afscheidnijhuis@gmail.com
of contact opnemen met het secretariaat van de afdeling, Manon Gordijn, 
via manon.gordijn@mumc.nl

Gezamenlijk cadeau
Tijdens de receptie zal een gezamenlijk cadeau overhandigd worden: 
een cheque voor een reis naar de Noord- of Zuidpool.
Als u mee wilt doen, kunt u uw bijdrage overmaken naar O.P. J . Nijhuis, 
IBAN NL76RABO 0167806262 o.v.v. ‘afscheid Nijhuis’

Hoogleraren
Indien u voornemens bent het afscheidscollege bij te wonen en deel te nemen aan het 
cortège, wordt u verzocht dit vóór 14 juni 2018 door te geven aan 
phd-office@maastrichtuniversity.nl. 
U wordt tevens verzocht door te geven of uw partner u zal vergezellen.

Vervoer 
Indien u met eigen vervoer naar Maastricht komt, willen wij u attenderen op de volgende 
mogelijkheid. Studentchauffeurbedrijf ‘Sjauf’ biedt de mogelijkheid om u tegen 
gereduceerd tarief door een chauffeur in uw eigen auto naar huis te laten rijden. Zij 
bieden met het eindadres Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Amsterdam (of een andere 
stad of aanliggend bereikbaar dorp in de Randstad) een vaste prijs van 90 euro aan. 
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u via www.sjauf.nl de rit vastleggen onder vermelding 
van ‘afscheid professor Nijhuis’.
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Symposium ‘Never a dull moment…’
bij het afscheid van prof.dr. Jan G. Nijhuis

Voorzitter: Prof.dr. R. Kruitwagen

11.45 uur  Theaterzaal, La Bonbonnière 
  Registratie met koffie/thee en Limburgse vlaai

12.15 – 12.40 uur Moeder worden, je moet het maar kunnen!
  Prof.dr. Marc E.A. Spaanderman, hoogleraar transmurale verloskunde,  
  MUMC+

12.40 – 13.05 uur De normale prematuur bestaat niet
  Prof.dr. Luc J.I. Zimmermann, hoogleraar neonatologie, MUMC+

13.05 – 13.30 uur De foetus is ook een mens
  Prof.dr. Gerard H.A. Visser, emeritus hoogleraar UMC Utrecht

13.30 – 14.15 uur Lunch

14.15 – 14.40 uur Blijf je verwonderen
  Prof.dr. Jan M.M. van Lith, LUMC, voorzitter NVOG

14.40 – 15.05 uur From laboratory to neonatal cot: the importance of pre-clinical animal  
  models in the development of perinatal therapies
  Prof. Laura Bennet, hoogleraar perinatologische fysiologie, Universiteit  
  van Auckland, Nieuw Zeeland

15.05 – 15.30 uur De Gezondheidsraad in speculo
  Prof.dr. Pim A. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad

15.30 – 16.30 uur Pauze en verplaatsing naar de St. Janskerk 

16.30 uur  Afscheidscollege 
  Het einde is nog niet in zicht
  Prof.dr. Jan G. Nijhuis, MUMC+

17.45 – 21.00 uur Receptie 
  Spiegelzaal, La Bonbonnière

Jan G. Nijhuis werd opgeleid tot arts (1979) en specialiseerde zich tot gynaecoloog 
(1987) in Nijmegen. Hij promoveerde in 1984 en kreeg internationale erkenning door zijn 
onderzoek naar foetaal gedrag en ontwikkelingsneurologie. Zijn definities van de foetale 
gedragstoestanden zijn nog steeds geldig. 
Ze beïnvloeden het cardiotocogram (CTG) en zijn cruciaal voor foetale bewaking. 
In Reading (UK) deed hij dierexperimenteel onderzoek met prof. Hanson en prof. Dawes. 
Bij prof. Nicolaides (Londen) ontstond zijn belangstelling voor prenatale diagnostiek en 
therapie (PNDT). In Nijmegen richtte hij een afdeling voor PNDT op, in een katholieke 
omgeving een bijzonder initiatief.

In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar verloskunde in Maastricht en in 2006 tot hoofd 
van de afdeling obstetrie & gynaecologie van het MUMC+. In 2008 werd hij daarnaast 
directeur-bestuurder van een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE).

Landelijk profileerde hij zich binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG). 
Na veel commissies en andere bestuurlijke activiteiten was hij van 2005 tot 2007 
voorzitter. Hij initieerde veel activiteiten zoals de werkgroep Otterlo, de NVOG-richtlijnen, 
het subspecialistenregister, de cursus ‘foetale bewaking’, de jaarlijkse voortgangstoets 
voor AIOS Ob/Gyn, ‘perinatale audit’ en hij bracht uit de UK de MOET naar Nederland. 
In 1993 kreeg hij de ‘De Snoo van ’t Hoogerhuijs’-onderscheiding voor zijn perinatale 
research en werd hij ‘honorary member of the Academic Staff of the University of Reading 
UK’. In 2008 was hij ‘top-specialist Ob/Gyn’. Sinds 2009 is hij lid van de Beraadsgroep 
Gezondheidszorg van de Gezondheidsraad.
Hij werd ‘president’ van de internationale FNPS (Fetal and Neonatal Physiological Society) 
en organiseerde een aantal (inter)nationale congressen in Maastricht, zoals die van de 
NVOG, de FNPS en de ‘European Association of Perinatal Medicine’ (EAPM). Ook is hij de 
Nederlandse vertegenwoordiger bij de EuroPeristat groep, die de verloskundige zorg en de 
perinatale sterfte in de landen van de Europese Unie vergelijkt.

Hij publiceerde meer dan 200 artikelen en begeleidde 22 promovendi. Daarnaast schreef 
hij hoofdstukken in veel boeken, maar hij was ook (co-)editor/auteur van een aantal: 
‘Fetal Behaviour’, ‘Foetale echoscopie’, ‘Foetale bewaking’, ‘Compendium prenatale 
zorg’ en tenslotte ‘Obstetrische interventies’, dat inmiddels vertaald is in het Engels en 
Indonesisch (Chinese editie op komst).


