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Uitreiking Corrie Hermannprijs aan  
Prof. dr. Antoinette Maassen van den Brink

  
Titel Symposium: 

“Migraine bij vrouwen: een hoofdpijndossier”
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“Migraine bij vrouwen: een hoofdpijndossier’’

         
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermannprijs 2021 aan  
Prof. dr. Antoinette Maassen van den Brink organiseert de Vereniging van 
Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) op zaterdag 2 oktober 2021 een 
symposium – getiteld “Migraine bij vrouwen: een hoofdpijndossier”.

Migraine wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie gerekend tot de meest 
invaliderende aandoeningen, onder de vijftig jaar is het zelfs de meest invaliderende 
aandoening. Deze hoge ziektelast komt grotendeels doordat migraine vaker 
voorkomt bij vrouwen. Hoewel al jaren bekend is dat meisjes vanaf de pubertijd 
vaker migraine krijgen, dat het optreden van migraine aanvallen afhankelijk is van 
de menstruatiecyclus en de zwangerschap, en dat er rond de overgang ook weer 
veranderingen in het migraine patroon optreden, is er nog maar weinig bekend over 
de rol van geslachtshormonen bij deze aandoening. 

Tijdens het symposium “Migraine bij vrouwen: een hoofdpijndossier” zullen vier 
sprekers dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten. Het symposium begint 
bij de rol van de patiënt en de huisarts, gevolgd door die van de neuroloog en de vasculair 
specialist, met aan het slot het perspectief van de onderzoeker. 

Aan het eind van het symposium vindt de uitreiking plaats van de Corrie Hermannprijs 2021 aan 
Antoinette Maassen van den Brink.

Het symposium vindt plaats in de Gertrudiskapel aan het Willemsplantsoen 1c in Utrecht van 
12.00 – 17.00 uur. Aansluitend is er een receptie. Graag nodigen we u uit bij dit symposium 
aanwezig te zijn. Voor deelname aan dit symposium vragen wij een kleine entree bijdrage. 
Aanmelden via deze link.

Tot ziens op 2 oktober 2021!
 

Met vriendelijke groet,
Lydia Ketting-Stroet,
voorzitter VNVA

https://shop.eventix.io/948e7694-9030-4e40-bfad-0bc00c4320be/tickets
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Programma
10.00 – 12.00 uur  Najaarsledenvergadering VNVA 
12.00 – 12.30 uur  Ontvangst deelnemers Symposium 
12.30 – 12.40 uur Welkom en opening 
Jeanine Roeters van Lennep, vasculair internist Erasmus MC, Rotterdam, dagvoorzitter 

12.40-13.20 uur Komt een vrouw met migraine bij de huisarts 
Dr. Doeke Keizer huisarts, huisartsenpraktijk Het Homeer, Harkema
De lezing van Doeke Keizer gaat over migraine vanuit het perspectief van de huisarts. 
Wanneer komen mensen met migraine bij de dokter, wat zijn hun gedachten, hun  
angsten en hun vragen? Wat kan de huisarts daarmee en wanneer zit ook de dokter met 
de handen in het haar? In deze lezing neemt Doeke Keizer u mee op een korte reis door 
de 1e lijn aan de hand van enkele van zijn patiënten met hoofdpijn.
  
13.20-14.00 uur Lunchbuffet
14.00-14.40 uur Vrouwen met migraine zijn jaloerser en hebben vaker last van koude voeten 
Drs. Emile Couturier, neuroloog in het Neurologie Centrum, Amsterdam
Vrouwen met migraine zijn jaloerser binnen een romantische relatie dan vrouwen zonder 
migraine. Daarnaast hebben ze vaker last van koude voeten. Hoofdpijnonderzoekers uit 
het LUMC en het Erasmus MC trekken deze conclusie in twee nieuwe studies naar de 
effecten van migraine. Emile Couturier zal de klinische aspecten belichten van migraine 
bij mannen en vrouwen, zin en onzin, en zal klinische achtergronden en behandelings-
richtlijnen in de huidige praktijk in Nederland gegeven.
 
14.40-15.20 uur  Migraine, pre-eclampsie en hart- en vaatziekten: een trias van rampspoed? 
Dr. Jeanine Roeters van Lennep, vasculair internist, Erasmus MC, Rotterdam
Zowel migraine als pre-eclampsie zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij vrou-
wen. Maar hoe verhouden migraine en pre-eclampsie zich tot elkaar en hoe hebben 
ze samen (of apart) invloed op hart- en vaatziekten? Heel veel is nog onbekend maar 
samen met Antoinette Maassen van den Brink probeert Jeanine Roeters van Lennep hier 
verandering in te brengen. Zij zal deze onderwerpen en het onderzoek dat zij samen met 
Antoinette doet bespreken.

15.20-15.50 uur Theepauze
15.50-16.30 uur Een wetenschappelijke oplossing voor de behandeling van migraine  
  bij vrouwen, een hele kopzorg
Prof. dr. Antoinette Maassen van den Brink, hoogleraar Neurovasculaire Farmacologie, 
Erasmus MC, Rotterdam
Hoewel het op grond van klinische, beschrijvende studies al geruime tijd bekend is dat 
migraine bij vrouwen in sterke mate afhankelijk is van hormonale fluctuaties, staat het 
wetenschappelijk onderzoek hiernaar nog in de kinderschoenen. Meer begrip over de 
rol van geslachtshormonen in de pathofysiologie van migraine, maar zeker ook in het 
daaraan gerelateerde cardiovasculaire risico, is noodzakelijk om tot betere behandeling 
en preventie voor vrouwen te komen. Antoinette Maassen van den Brink zet de laatste 
ontwikkelingen voor u uiteen en belicht de relevantie hiervan voor de klinische praktijk.

16.30-16.50 uur Uitreiking Corrie Hermannprijs 2021 aan Antoinette Maassen van den Brink 
door Prof. dr. Nine Knoers, hoogleraar Klinische Genetica, afdeling Medische Genetica Univer-
sitair Medisch Centrum Groningen, hoofd afdeling Medische Genetica UMC Groningen en 
voorzitter van de Corrie Hermannprijs Commissie VNVA.
16.50-17.50 uur Borrel en receptie



Praktische gegevens

Datum:  Zaterdag 2 oktober 2021 
Locatie:  Gertrudis Kapel (Zalencentrum In de Driehoek), Willemsplantsoen 1c,  
  3511 LA  Utrecht, telefoon 030-234 33 07 
Parkeergarages: Parkeergarage Springweg, Strosteeg 83, Utrecht 
  Parkeergarage ParkBee Jansveld, Jansveld 25, Utrecht

Doelgroep: Leden van de VNVA en andere (professioneel) geïnteresseerden
 
Kosten*:  De entree voor VNVA leden bedraagt € 40,=
  De entree voor student VNVA leden bedraagt € 15,=
  De entree voor niet-VNVA leden bedraagt € 65,=  
  De entree voor student niet-VNVA leden bedraagt € 30,=
  
Aanmelding: Aanmelden kan tot 20 september 2021 via deze link
Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd bij: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) 
 
Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.  
 
* In geval van verslechterende Corona omstandigheden en bijbehorende maatregelen, zal het sym-
posium in hybride vorm worden gehouden. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht en 
ontvangen een deelnemerslink. 
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Bij vragen kunt u contact opnemen met het  
VNVA Secretariaat per email: vnvamail@vnva.nl

Achtergrond Corrie Hermann Prijs
De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwen werkzaam in de gezond-
heidszorg als arts of anderszins die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan 
de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: 
versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering 
van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. 

Vindt u de VNVA Corrie Hermann prijs een goed initiatief? 
U kunt dat kenbaar maken door een bijdrage over te maken op 
IBAN: NL59INGB0000245532 o.v.v. Corrie Hermann Fonds.

De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA 
van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikke-
ling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was 
tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.
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