Jan Willem Gorter benoemd tot hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde
Kinderrevalidatiearts Jan Willem Gorter start op 1 augustus 2021 als hoogleraar
Kinderrevalidatiegeneeskunde in het UMC Utrecht. Sinds 2017 is Gorter, naast zijn aanstelling
als hoogleraar aan de McMaster University Hamilton, Canada, al aangesteld als
gasthoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde in het UMC Utrecht.
Anne Visser-Meily, hoofd van de afdeling Revalidatie: ‘We zijn erg blij met de terugkeer van
Jan Willem naar Utrecht. Zijn komst en de kennis die hij meebrengt zijn een enorme opsteker
voor de kinderrevalidatie in het UMC Utrecht en eigenlijk in heel Nederland. De leerstoel is
de kroon op het werk van de kinderrevalidatieartsen en de onderzoekers. Met het onderzoek
naar kinderen met een hersenaandoening, spierziekte, oncologische aandoening en
congenitale orthopedische aandoening zal Jan Willem helpen de samenwerking tussen het
speerpunt Brain en speerpunt Child Health verder te verstevigen.’
Gorter beoogt met de leerstoel om de complexe zorg voor kinderen met
ontwikkelingsbeperkingen en het gezin op een hoger niveau te brengen en zo hun
gezondheid te verbeteren. Gorter: ‘Dit doen we door onze kennis te vergroten over hoe deze
kinderen beter mee kunnen doen aan onze maatschappij, te helpen hun autonomie te
vergroten en de transitie naar volwassenheid te vergemakkelijken. De inbreng van jongeren
zelf en hun ouders is cruciaal.’
Jan Willem Gorter studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
promoveerde in 1999 en voltooide de opleiding tot revalidatiearts in 2000 in Utrecht. Tot 2008
werkte hij als kinderrevalidatiearts in het WKZ en bij De Hoogstraat Revalidatie. In 2008
verhuisde hij naar Hamilton en bekleedde daar de positie van associate professor en vanaf
2014 professor bij Department of Pediatrics and the School of Rehabilitation Science aan
McMaster University Hamilton, Canada. Hij wordt medisch hoofd van de kinderrevalidatie, gaat
deel uitmaken van het Management Team van de afdeling Revalidatie,
Fysiotherapiewetenschap en Sport, UMC Utrecht en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde
Utrecht. Hij zal tevens als gasthoogleraar verbonden blijven aan de McMaster University

