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Levensbericht door �.H. Lopes da Silva, A.C. van Huffelen en D.N.J. Donker

Prof. dr. W. Storm van Leeuwen (23 juli 1912 – 15 november 2005) stu-
deerde geneeskunde in Leiden en werd in 1939 assistent en later conserva-
tor fysiologie bij professor Rademaker. Direct na zijn artsexamen in 1945 
promoveerde hij op het proefschrift: Arrhythmia cordis door experimentele 
beschadiging van het centrale zenuwstelsel”. Na een Rockefeller fellowship 
in Engeland bij Lord Adrian and W.G. Walter werd hij in 1949 hoofd van 
de afdeling Elektroneurologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. In 
1950 was hij mede oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Neurofysiologie. In 1957 werd hij lector in de Elektroneurologie in Leiden. 
Vanaf 1952 leidde hij ook de afdeling Elektroencefalografie in Utrecht.

In 1959 maakte hij de overstap naar Utrecht en werd daar hoofd van de afde-
ling Elektroencephalografie van het Academisch Ziekenhuis en tevens hoofd 
van de afdeling Hersenonderzoek van het Medisch Fysisch Instituut tno. Van 
1967-1977 was hij hoogleraar Klinische Neurofysiologie en van 1977-1979 
directeur van het mfi-tno. Sinds 1977 is hij lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Storm van Leeuwen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van 
nieuwe technieken in de elektrofysiologische diagnostiek in de jaren ’50 en 
’60 van de vorige eeuw, o.a. de Fourier analyse van het Electroencefalogram 
(eeg), de radio-telemetrie voor het bestuderen van psychofysiologische pro-
cessen en de exploratie van hersenfuncties door middel van diepte-electroden 
waardoor het mogelijk is de activiteit van kleine gebieden van de hersenen te 
bestuderen waarover niet voldoende informatie verkregen kan worden tijdens 
de klassieke electroencefalografie. Daarnaast introduceerde hij in Nederland 
het gebruik van de electroencefalografie tijdens hartoperaties om hersenfunc-
ties te bewaken. 

Zijn onderzoek richtte zich op: evoked potentials, computeranalyse van het 
eeg, de oorsprong van het alfaritme en de relatie tussen elektrische hersenacti-
viteit en gedrag. Deze onderzoeken zijn vooral mogelijk geworden door het 
gebruik van vernieuwende technieken zoals miniatuur radio-telemetrie met 
diepte- elektroden die zijn ingebracht in verschillende gebieden van de herse-
nen van proefdieren. Hierdoor heeft hij bijgedragen aan het bepalen dat de 
neuronale bronnen van het alfaritme zich in diepe lagen van de hersenschors 
bevinden. 

Zijn klinisch onderzoek had betrekking op de chirurgische behandeling van 
gedragsstoornissen en therapie resistente epilepsie. Hiertoe richtte hij de lande-
lijke werkgroep Functionele Neurochirurgie op. De werkgroep is samengesteld 
uit klinische neurofysiologen, epileptologen, kinderneurologen, neuroradiolo-
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gen, psychologen en neurochirurgen. Deze werkgroep heeft grote invloed 
gehad op de ontwikkeling in Nederland van de chirurgie bij epileptische pa-
tiënten. 

In 1970 was hij voorzitter van de Commissie Hersendoodcriteria van de 
Gezondheidsraad. Voor de diagnostiek van de hersendood werd voorgesteld 
dat een vlak eeg een noodzakelijke voorwaarde is. Het doodscriterium blijft 
echter tot op heden bron van controverse.

Hij heeft wereldwijd een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van 
de klinische neurofysiologie. Als voorzitter van de eerste Commissie 
Terminologie van de International Federation of Clinical Neurophysiology 
Societies (ifcns) wist hij een universele terminologie op eeg gebied tot stand 
te brengen. Hij was editor van het tijdschrift van de International �ederation 
het Journal of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, tegen-
woordig Clinical Neurophysiology genoemd.

Zijn wetenschappelijke en bestuurlijke bijdragen werden alom zeer gewaar-
deerd: hij was erelid van de Verenigingen voor Klinische Neurofysiologie in 
Nederland, Frankrijk en Duitsland, van de ibro (International Brain Research 
Organisation) en de ifcns (International Federation of Societies for 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology). Hij kreeg de 
Winklermedaille van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Storm 
van Leeuwen-Magnusprijs van de Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Neurofysiologie. 

Hij leidde vele neurologen op in de klinische neurofysiologie en had een 
reeks promovendi. Hij zal voortleven als een beminnelijk en bescheiden mens 
met uitzonderlijke verdiensten als medicus, wetenschapper, hoogleraar, en 
vooral als mentor en trouwe vriend.
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