RENIER Willy Omer

Geboren 20 Januari 1941 te Wervik (België).
Opleiding
- Middelbare school:
1953-1954: Moderne Humaniora, school van de Fraters Maristen te Wervik
1954-1960: 6 jaar Latijns-Griekse Humaniora, St.Aloysiuscollege te Menen, Gouden Medaille als primus
perpetuus
- Universiteit:
1960-1968: Geneeskunde aan de Universiteit van Leuven, cum laude afgestudeerd
- Specialisatie:
1968-1972: opleiding tot zenuwarts, Universiteit van Nijmegen (neurologie, kinderneurologie, electroencefalografie, psychiatrie, kinderpsychiatrie) en Bunge-Instituut te Antwerpen (electromyografie);
“Vroegdiagnostiek bij risicokinderen” (Dr.V.Vojta, Universiteit van Keulen).
- Promotie: Universiteit Nijmegen, 11.11.1983. Proefschrift: "X-linked Mental Retardation". Promotores:
Prof.dr. F. Gabreëls, Prof.dr. J. Leroy (Antwerpen), Dr. Th. Hustinkx
- 1984 benoemd tot Universitair Hoofddocent Epilepsie te Nijmegen.
- Profilieringsleerstoel Epileptologie: Radboud Universiteit Nijmegen, 2000-2006.
Van 1972 tot 1977: werkzaam als zenuwarts in België
Hij vervulde volgende functies tijdens deze periode:
- opzetten van een dienst voor neuropsychiatrie, kinderneurologie en electroneurofysiologie in de
St.Niklaaskliniek te Kortrijk
- medisch directeur van het kinderpsychiatrisch centrum 'Le Domaine' te Den Haan aan Zee
- medisch adviseur voor de Provinciale Dienst voor Plaatsing in Pleeggezinnen te Roeselare
- consulent van het Instituut voor Neuromotorisch Gestoorde Kinderen 'Dominiek Savio' te Gits
- consulent van het Revalidatiecentrum voor Gehoor- en Spraakgestoorden te Kortrijk
- deskundige voor de Jeugdrechtbank te Kortrijk
- lid van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Psychosociale Vorming te Kortrijk
- mede-oprichter van het Centrum voor Geesteshygiëne te Kortrijk
- mede-oprichter van het Kinderopvangtehuis 'De Meeuw' te Wenduine
- bestuurslid van de Vereniging van Kortrijkse Geneesheren en lid van de Vlaamse Zenuwartsen
Van 1977 tot 2006 staflid van het Instituut voor Neurologie te Nijmegen, afdeling Kinderneurologie, later
Interdisciplinair Kinderneurologisch Centrum.
Patiëntenzorg
Zijn speciale aandacht ging uit naar relatie hersenen en gedrag, pathologie van het zenuwstelsel bij kinderen, en
functionele stoornissen van het zenuwstelsel (epilepsie, mentale retardatie, leerstoornissen). Hij startte een Polikliniek
voor Kinderen met Leerstoornissen (1977-1984) en een speciale Polikliniek voor Kinderen met Epilepsie en
Aanverwante Paroxysmale Stoornissen (1977-2006).

Onderwijs
Tot 1984 gaf hij een cursus (20 uur) “Kinderneurologie voor Orthopedagogen” aan de afdeling Orthopedagogiek
(Prof. J. Dumont). Hij verzorgt nog steeds een cursus “Ontwikkelingsneurologie voor Gezondheidspsychologen” aan
de SPON Postdoctorale Opleidingen Academisch Centrum Sociale Wetenschappen, en een cursus Epilepsie voor
Neuroverpleegkundigen, Radboud Zorgacademie.
Gedurende 30 jaar gaf hij, als voorzitter van de Doelgroepcommissie "Zorg voor het Kind", leiding aan het PostAcademisch Onderwijs Geneeskunde aanvankelijk voor schoolartsen/ jeugdartsen, later uitgebreid tot de
Eerstelijnsgeneeskunde. In 2000 kreeg hij hiervoor de Heyendael-prijs.
Hij gaf keuze-onderwijs (2 weken) Epilepsie voor studenten Geneeskunde en hielp bij het opzetten van een jaarlijkse
Boerhave-cursus Epilepsie voor aios Neurologie of Pediatrie.
Hij begeleidde tientallen scripties van studenten Geneeskunde, Orthopedagogiek en Neuropsychologie.
Externe functies
In 1995-1996 was hij lid van de commissie "Dyslexie: Afbakening en behandeling" van de Gezondheidsraad. Hij was
van 2002 tot 2006 lid van de Tijdelijke Cie Advisering Indicatiestelling, opgevolgd door de Landelijke Cie Toezicht
Indicatiestelling van het Ministerie van Onderwijs.
Hij was gedurende 15 jaar voorzitter van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, en chapter-delegate bij The
International League against Epilepsy (ILAE). In die functie organiseerde hij 5 Lentesymposia over Epilepsie en 3
Nationale Epilepsie Symposia. Hij was organisator en president van het 2e European Congress of Epileptology 1996
in Den Haag (3000 deelnemers). Hij maakte gedurende 8 jaar, deel uit van de Commission on Pediatric Epilepsy van
de ILAE. Daarnaast was hij meerdere malen lid van de organisatiecommissie of wetenschappelijke commissie van
nationale en internationale
wetenschappelijke congressen op het gebied van de epilepsie en van de kinderneurologie.
Hij was mede-oprichter en secretaris van de Stichting Epilepsie Case Register Groningen.
Hij was oprichter en medisch adviseur (1980-2000) van de epilepsie-zelfhulpgroep Belangengroep Epilepsie Nijmegen
e.o., en van het "Nieuwegein-project" (1985-2010), een nationaal project van Oudergespreksgroepen voor ouders met
een kind met moeilijk behandelbare epilepsie. Voor zijn verdiensten in de epilepsiezorg kreeg hij de eerste Sanofi-Prijs
voor Epilepsie, en de Gouden Piekgolf van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie.
Hij is lid van de redactie van enkele Nederlandse en internationale medische tijdschriften.
Consulentschappen
Van 1977 tot 1982 consulent neurologie op de afdelingen Endocrinologie en Rheumatologie van het Academisch
Ziekenhuis Nijmegen. Vele jaren consulent kinderneurologie op het orthopedagogisch internaat Huize Roelant te
Beek-Ubbergen, Huize de la Salle te Boxtel, Medisch Kleuterdagverblijf te Venlo, Medisch Kleuterdagverblijf te
Nijmegen, en Doveninstituut te Sint Michielsgestel. Hij was verbonden als consulent kinderneurologie-epileptologie en
later als lid van de Commissie Onderwijs en Onderzoek aan het epilepsiecentrum "Kempenhaeghe" te Heeze. Hij is
nog consulent-epileptoloog op "De Winckelsteegh", een leefgemeenschap voor kinderen en volwassenen met een
verstandelijke handicap te Nijmegen.
Wetenschappelijke output
Hij begeleidde 14 medische proefschriften (11 x Universiteit Nijmegen, 3 x Universiteit Maastricht) en was
opponerend lid bij 8 promoties (6 x Universiteit Nijmegen, 2 x Universiteit Maastricht).
Hij is (mede)auteur van meer dan 200 in PubMed geciteerde wetenschappelijke artikelen en van een vijftigtal
Nederlandstalige klinisch-neurologische artikelen. Hij leverde 15 bijdragen (hoofdstukken) aan wetenschappelijke
handboeken op het gebied van de neurologie, kinderneurologie, epilepsie en neuropsychologie. Hij is editor van een
Nederlands handboek over kinderepilepsie en co-editor van een Amerikaans handboek over kinderepilepsie. Hij
werkte regelmatig mee aan informatie-brochures voor patiëntenorganisaties. Hij gaf vele voordrachten, meerdere
malen als uitgenodigd spreker of als gastdocent, op nationale en internationale wetenschappelijke congressen.
Hij is lid van meerdere nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen.
Van 2006 tot 2010 part-time staflid Neurologenmaatschap Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen
Hij is lid van de Visser Neerlandia Commissie van het Algemeen Nederlands Verbond, een vereniging ter bevordering
van de Nederlandse Taal en Cultuur.

