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Sandwichcursus

Beste collegae,

Voor u ligt de uitnodiging voor de najaar Sandwichcursus: MSK en Mamma.

Kijkende naar de programma’s hebben de cursusleiders weer een prachtig programma 
samengesteld. De dinsdag en vrijdag worden gevuld door de sectie MSK, onder leiding van 
Marina Obradov en Alexander Scholtens. De woensdag en de donderdag zijn samengesteld 
door de Mamma sectie onder leiding van Claudette Loo en Katya Duvivier.

Beide dagen hebben een breed palet aan onderwerpen:

Bij de MSK sandwichcursus de start met de vergeten gebieden van de MRI enkel met een 
vervolg in de parallelsessie met vele andere onderwerpen zoals de heup, vet in het skelet, 
elleboog, voet, arthroplastiek, geïntegreerde beeldvorming en weer plenair de echogeleide 
pees therapie, normale varianten van de schouder MRI en de quiz.

Bij de Mamma sandwichcursus de start met de ultrasnelle MRI protocollen met een vervolg 
in de parallelsessie met vele andere onderwerpen zoals (evaluatie van) therapie, TNM PET, 
witte raven, subtypes en weer plenair computer vision om behandelsucces te voorspellen, 
DCIS en als afsluiter de ultieme zelftest. 

De Sandwichcursus-commissie doet er alles aan om uw bij- en nascholing prettig en op een 
hoog niveau te houden. Mocht u nog tips voor ons hebben, dan houden wij ons van harte 
aanbevolen.

Wij wensen u veel plezier en leerzame dagen met de komende sandwichcursus.

Namens het dagelijkse bestuur van de Sandwichcursus-commissie, 

Jeroen Hendrikse, voorzitter
Geert Lycklama à Nijeholt, secretaris
Linda Jacobi-Postma



algemene informatie

Algemene informatie

kosten LEDEN nvvR enkele dag        beide dagen
Tot en met 7 oktober 2018
AIOS/reductieleden en emeritusleden* P 135,– P 195,–
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG P 220,– P 350,–

Tot en met 6 november 2018
AIOS/reductieleden en emeritusleden* P 160,– P 220,–
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG P 270,– P 405,–

Vanaf 7 november 2018
AIOS/reductieleden en emeritusleden* P 185,– P 270,–
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG P 345,– P    525,–

kosten niet-LEDEN nvvR
AIOS P 185,– P 270,–
Medisch specialisten P 345,– P    525,–

NVvR gerelateerde bijeenkomsten zijn beperkt toegankelijk voor niet-leden van de 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie. 

In deze kosten zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. 

*ANIOS betalen het assistententarief indien hun aanmelding vergezeld is van een brief 
van een opleider waarin aan hen een opleidingsplaats is toegezegd.

Tijdens de Algemene Vergadering van de NVvR van 16 november 2017 is besloten 
om een Radiologie Research Fonds op te richten. 
Vanuit dit fonds zal 1x per 2 jaar een Sandwichbeurs worden uitgereikt ter financiering van 
promotie-onderzoek door een arts-assistent in combinatie met de opleiding tot radioloog. 
Om deze investering in de wetenschap en een potentieel toekomstige SWC-spreker moge-
lijk te maken zijn de kosten verhoogd met P 25 voor radiologen/dubbelleden NVvR-NVNG/
medisch specialisten, die beide dagen deelnemen, en P 15 voor de overige inschrijvers.
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Sandwichcursus

Informatie bij inschrijving 
en betaling voor de SWC

• U kunt zich online inschrijven via ‘inschrijven.radiologen.nl’.
• De link ‘inschrijven.radiologen.nl’ staat ook op www.radiologen.nl (rubriek ‘Opleiding’, 

vervolgens ‘Sandwichcursus’).
• Nadat u de link ‘inschrijven.radiologen.nl (http://inschrijven.radiologen.nl/)’ heeft 

aangeklikt kunt u als (buitengewoon) lid van de NVvR inschrijven voor de Sandwichcursus 
door in te loggen met dezelfde inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) als voor 
de NVvR website www.radiologen.nl.

• Bij de inschrijving dient u aan te geven voor welke parallelsessies u wilt inschrijven. Er is 
een beperkt aantal plaatsen per sessie, inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

• Uw inschrijving voor de SWC is voltooid na betaling via iDeal, Mister Cash of Credit 
Card (Mastercard of Visa).

• Na betaling is uw inschrijving definitief, u ontvangt dan een automatische bevestiging per 
e-mail, met daarin uw bewijs van inschrijving, de factuur én uw persoonlijke programma.

• Uw inschrijvingsbevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres zoals opgenomen in het 
ledenbestand van de NVvR.

• Vóór 5 november 2018 kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren (onder aftrek van  
€ 15 administratiekosten) via de inschrijflink ‘inschrijven.radiologen.nl’, restitutie van 
uw inschrijfgeld geschiedt later. Annuleren doet u net als inschrijven met dezelfde 
inloggegevens als voor de website www.radiologen.nl en de RADApp. Na deze datum 
kan geen restitutie meer plaatsvinden.

• Toegang tot de cursus wordt alleen verleend wanneer het cursusgeld voor aanvang van 
de cursus is voldaan.

• Om de wachttijden ter plekke bij de registratiebalie zo beperkt mogelijk te houden, 
verzoeken wij u vriendelijk om u voorafgaande aan de cursus te registreren en te betalen. 
Ter plaatse registreren zal tijd in beslag nemen en verhoogt de wachttijd bij aankomst.

• Op locatie is betaling alleen mogelijk via iDeal, MisterCash of Credit Card (Visa en 
MasterCard) en niet door middel van cash betaling, machtiging of incasso.

• Indien u een hotelkamer in De Reehorst wenst te reserveren kan dit gelijk met uw 
registratie. Er is een beperkt aantal hotelkamers gereserveerd (kamer bij 1-pers. € 80,–  
incl. ontbijt, kamer bij 2-pers. € 95,– incl. ontbijt). Annuleringen ná 29 oktober 2018 worden 
niet gerestitueerd. Uw hotelkamer is pas definitief vastgelegd als uw betaling is ontvangen.
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• De congresbadge met daarop uw naam, persoonlijk programma en uw QR code kunt 
u afhalen bij de registratiebalie van de SWC. Uw QR code wordt meteen gescand bij 
binnenkomst.

• Inzake de accreditatie is de NVvR met ingang van 1 juli 2018 overgegaan naar 
GAIA. Voor radiologen die deelnemen aan deze Sandwichcursus worden de behaalde 
accreditatiepunten door cursusorganisatie B.E.N.G.! bijgeschreven in uw persoonlijke 
dossier in GAIA. Checkt u even of uw BIG-nummer is geregistreerd bij uw gegevens op 
de NVvR-website? Aios en andere niet-medisch specialisten ontvangen nog steeds het 
certificaat van deelname per mail.

• Voor uw Accreditatiepunten en/of Certificaat van Deelname is het van belang dat uw QR 
code wordt gescand bij binnenkomst en vertrek op iedere dag van deelname.

• Het congresprogramma en uw persoonlijk SWC programma gaan via de RADApp op uw 
mobiele telefoon, tablet of laptop.

Indien u vragen heeft aangaande de registratie kunt u contact opnemen met:  
registratievraag@radiologen.nl of 06 - 23 61 81 30 (ma t/m vr 9:00 – 17:00 uur). Uw vraag 
wordt behandeld door B.E.N.G!, het organisatiebureau. 

het downloaden van de RADApp
Waar vindt u de RADApp?
Ga naar de App store/Google Play/Windows Store
     >  Zoek op NVvR 
          >  Download de App (gratis)
               >  Klik op installeren
 Log in met uw NetRad gegevens

Algemene vergadering
Het bestuur van de NVvR roept haar leden op de Algemene Vergadering te bezoeken die 
aansluitend aan de borrel op donderdag 15 november 2018 om 17:00 uur gehouden 
wordt in Hotel & Congrescentrum ReeHorst te Ede. 
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Sandwichcursus
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Introductie 
musculoskeletale radiologie

Met genoegen presenteren wij jullie de SWC Skelet 2018.

Verschillende aspecten van ’state of the art‘ MRI van de schouder, heup, elleboog, enkel en 
voet worden in de diverse plenaire en parallelle sessies besproken. Speciale aandacht zal 
worden besteed aan zowel normale anatomie als ‘pitfalls’ die pathologie kunnen simuleren. 
Tegelijkertijd wordt het verschil met pathologische bevindingen besproken, zodat gevonden 
afwijkingen in de klinische context geplaatst kunnen worden. 

Conventionele radiologie van de voet, als de hoeksteen in het algoritme van de radiologische 
‘work out’ bij de meest voorkomende voetpathologie, wordt gepresenteerd.

Echografie van de perifere zenuwen, scantechniek, anatomie en veel voorkomende patholo-
gie wordt aan de hand van relevante casuïstiek interactief besproken.

Binnen een praktische interactieve sessie wordt inzicht gegeven in de meest voorkomende 
oorzaken van de pijnklachten na een TKP en THP met aandacht voor de toegevoegde waarde 
van alternatief onderzoek op diverse modaliteiten. 

Echogeleide peestherapie van barbotage en PNT tot behandeling van chronisch entrapment 
tendinopathie worden ‘step by step’ uitgelegd inclusief apparatuur, medicatie en workflow.

Een speciale sessie zal de indicatiestelling en het gebruik van nucleaire technieken in het 
musculoskeletale systeem behandelen – van botscan basisopfriscursus t/m whole body 
scintigrafie in het kader van metastasen en metabole ziekten.

Tot slot wordt de rol van vet in musculoskeletale MRI van normale en abnormale presentatie 
tot aan het spectrum van vethoudende bot- en wekedelenlaesies besproken. Het programma 
wordt traditiegetrouw afgesloten met een quiz. 

Zoals gebruikelijk zal er in de pauze voldoende gelegenheid zijn om collega’s en vrienden te 
ontmoeten en te spreken.

Wij hopen u namens de sectie Musculoskeletale Radiologie van de NVvR van harte te mogen 
verwelkomen op de Sandwichcursus Musculoskeletale Radiologie.

Marina Obradov en Alexander Scholtens
Cursusleiders
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musculoskeletale radiologie

SPREKERSLIJST 
musculoskeletale radiologie 

Dr. S. (Simone) Boks  
radioloog, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Dr. C. (Kees) van Dijke  
radioloog, NoordWest Ziekenhuisgroep, 
Alkmaar
Drs. D.F. (David) Hanff 
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. R. (Robert) Hemke  
MSK differentiant, AMC, Amsterdam
Drs. S.M.E.A. (Simone) Jap-a-Joe
nucleair geneeskundige, OLVG, 
Amsterdam
Drs. I. (Iris) ten Katen  
MSK fellow, Sint Maartenskliniek, 
Nijmegen
Prof.dr. M. (Mario) Maas  
radioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
Drs. S.J. (Bas) Maresch  
radioloog, Gelderse Vallei, Ede
Dr. E.H.G. (Edwin) Oei  
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam

Dr. M. (Monique) Reijnierse  
radioloog, LUMC, Leiden
Dr. M.J.C.M. (Matthieu) Rutten 
radioloog, JBZ, ‘s-Hertogenbosch
Drs. M. (Mirjam) Schavemaker 
MSK fellow, OLVG, Amsterdam
Drs. R.J.P. (Roy) Weber  
MSK fellow, Sint Maartenskliniek, 
Nijmegen
Dr. R.E. (René) Weijers  
radioloog, MUMC+, Maastricht
Drs. B.W.K. (Bart) de Wit  
radioloog, NoordWest Ziekenhuisgroep, 
Alkmaar
Drs. W.A. (Andrew) Wong 
radioloog, Sahlgrenska, Universites-
sjukhuset, Göteborg, Zweden
Dr. H.J. (Henk Jan) van der Woude 
radioloog, OLVG, Amsterdam

CURSUSLEIDERs

Drs. M. (Marina) Obradov
radioloog, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Drs. A.E. (Alexander) Scholtens
radioloog, Tergooi, Hilversum/Blaricum
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musculoskeletale radiologie
dinsdag 13 en vrijdag 16 november 2018

Tijdstip Onderwerp

09:30 – 09:40 Opening en welkom door voorzitters
 Drs. Marina Obradov, Sint Maartenskliniek, Nijmegen 
 Drs. Alexander Scholtens, Tergooi, Hilversum/Blaricum 
09:40 – 10:20 MRI van de enkel: vergeten gebieden (level 2-3)
 Prof.dr. Mario Maas, Amsterdam UMC, locatie AMC 
10:20 – 10:30 Zaalwissel 
10:30 – 11:20 Parallelsessie, ronde 1 
 1. Vet in het skelet: good, bad, ugly? (level 2-3)
 Dr. Henk Jan van der Woude, OLVG, Amsterdam
 Drs. Mirjam Schavemaker, OLVG, Amsterdam
 2. Imaging bij de heup en liesklachten (level 2-3)
 Dr. Edwin Oei, Erasmus MC, Rotterdam
 Drs. David Hanff, Erasmus MC, Rotterdam
 3. MR imaging van de elleboog: 
 je gaat het pas zien wanneer je het doorhebt (level 2-3)
 Dr. Kees van Dijke, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 Drs. Bart de Wit, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar  
 4. Perifere zenuwen van extremiteiten: 
 diagnostiek en pathologie (level 3)
 Drs. Bas Maresch, Gelderse Vallei, Ede
 Dr. Matthieu Rutten, JBZ, ‘s-Hertogenbosch 
 5. Help, het is weer voetenpoli: 
 imaging basics in voet deformiteiten (level 1-2)
 Dr. René Weijers, MUMC+, Maastricht
 Drs. Andrew Wong, Sahlgrenska, Universitessjukhuset, Göteborg, Zweden



musculoskeletale radiologie
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Level 1 AIOS overige differentiaties en algemeen radiologen
Level 2 AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen 
  met interesse in betreffende differentiatie 
Level 3 fellows, radiologen met subspecialisatie

Tijdstip Onderwerp

 6. Beeldvorming in arthroplastiek (level 1-2)
 Drs. Roy Weber, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
 Drs. Iris ten Katen, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
 Dr. Simone Boks, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
 7. Geïntegreerde beeldvorming: nucleaire geneeskunde 
 en radiologie in metabole aandoening, orthopedie en 
 MSK oncologie (level 2-3)
 Drs. Simone Jap-a-Joe, nucleair geneeskundige, OLVG, Amsterdam 
 Dr. Robert Hemke, AMC, Amsterdam
11:20 – 11:50 Pauze
11:50 – 12:30 Echo-geleide pees therapie (PNT, barbotage, 
 peesschede injecties) (level 2- 3)
 Drs. Marina Obradov, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:20 Parallelsessie, ronde 2 
14:20 – 14:30 Zaalwissel 
14:30 – 15:20 Parallelsessie, ronde 3
15:20 – 15:50 Pauze 
15:50 – 16:30 Normale anatomische varianten en valkuilen op schouder MRI
 (level 2)
 Dr. Monique Reijnierse, LUMC, Leiden
16:30 – 16:50 Quiz cases & prijsuitreiking
 Drs. Alexander Scholtens, Tergooi, locatie Hilversum  
16.50 – 16.55 Samenvatting & afsluiting
 Drs. Marina Obradov, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
   Drs. Alexander Scholtens, Tergooi, Hilversum/Blaricum
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Introductie 
mammaradiologie

Met veel enthousiasme nodigen wij u uit voor de Sandwichcursus Mammaradiologie op  
14 en 15 november 2018.

De mammaradiologie anno 2018 staat in het teken van de-escalatie en less is more. 
De uitdaging voor de mammaradioloog bestaat uit het detecteren van een prognostisch 
belangrijke ziekte met hoogkwalitatieve beeldvorming. De rol van de ‘moderne’ radioloog om 
overdiagnostiek en overbehandeling te voorkomen komt gedurende de cursus ruimschoots 
aan bod.

In het kader van less is more zal de eerste plenaire sessie dieper ingaan op de klinische 
relevantie van nieuwe snellere en kortere MRI-protocollen. De veranderende inzichten in 
de prognostische relevantie van DCIS en computermodellen bij borstbehandeling zijn de 
onderwerpen van de twee andere plenaire sessies.

De interactieve parallelsessies bieden een gevarieerd aanbod voor zowel de beginnende 
als zeer ervaren radioloog. Onderwerpen uit de dagelijkse praktijk zoals (PET) stagering, 
correlatie radiologie-pathologie, tips en tricks bij multi-modality imaging en de toch altijd 
lastige responsevaluatie na systemische therapie komen aan bod. De meer gespecialiseerde 
onderwerpen zijn imaging van de verschillende borstkankersubtypes, okselsparende 
behandeling en drie witte raven.

Op het eind van de middag dagen wij u uit voor de interactieve ultieme zelftest. 

Wij kijken uit naar uw komst en hopen u te mogen verwelkomen op de cursus.

Claudette Loo en Katya Duvivier
Cursusleiders
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mammaradiologie

SPREKERSLIJST 
mammarADIOLOGIE 

Dr. C. (Carine) Bavelaar-Croon  
nucleair geneeskundige, 
Gelderse Vallei, Ede
Dr. A.M.J. (Nanny) Bluekens 
radioloog, Bravis Ziekenhuis, 
Bergen op Zoom en Roosendaal 
Drs. E.M.J. (Elise) Brouwers-Kuyper 
radioloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis, 
Dordrecht
Drs. M.C. (Marieke) van Dorth-Rombouts
radioloog, HMC Bronovo, Den Haag
Dr. K.G.A. (Kenneth) Gilhuijs  
medisch fysicus, Image Science Institute, 
UMC, Utrecht
Drs. S. (Saskia) Kolkman  
radioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
Dr. R. (Robert) Kornegoor  
patholoog, Rijnstate, Arnhem
Dr. M.B.I. (Marc) Lobbes  
radioloog, MUMC+, Maastricht

Dr. R.M. (Ritse) Mann  
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Dr. C. (Carla) Meeuwis  
radioloog, Rijnstate, Arnhem
Drs. J.F. (Janneke) Pekelharing 
radioloog, HMC Westeinde, Den Haag
Drs. M.C. (Margreet) van der Schaaf 
radioloog, MST MRON, Enschede
Drs. L.J. (Laura) Schijf  
radioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
Drs. J.J. (Japke) van Urk  
radioloog, NKI-AVL, Amsterdam
Dr. J. (Jeroen) Veltman  
radioloog, ZGT Locatie Almelo, MRON
Drs. E.M.C. (Nora) Voormolen  
radioloog, LUMC, Leiden
Prof.dr. J. (Jelle) Wesseling  
patholoog, NKI-AVL, Amsterdam
Dr. R. (Rianne) Wittenberg  
radioloog, UMC, Utrecht

CURSUSLEIDERs

Dr. C.E. (Claudette) Loo
radioloog, NKI-AVL, Amsterdam
Drs. K.G.A. (Katya) Duvivier
radioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
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mammaradiologie
woensdag 14 november 2018

Tijdstip Onderwerp

09:25 – 09:30 Opening en welkom door voorzitters
 Dr. Claudette Loo, NKI-AVL, Amsterdam
 Drs. Katya Duvivier, Amsterdam UMC, locatie VUmc
09:30 – 10:05 Korte en ultrasnelle MRI protocollen: is sneller ook beter?
 Dr. Jeroen Veltman, ZGT Locatie Almelo, MRON
10:05 – 10:15 Zaalwissel 
10:15 – 11:05 Parallelsessie, ronde 1 
 Keuze uit sessie 1, 2, 3, 4, 5 of 7 
11:05 – 11:35 Pauze 
11:35 – 12:25 Parallelsessie, ronde 2 
 Keuze uit sessie 2, 3, 4, 5, 6 of 7
12:25 – 13:25 Lunch
13:25 – 14:00 Computer vision om succes van borstkankerbehandeling 
 te voorspellen: lust of last voor de radioloog?
 Dr. Kenneth Gilhuijs, medisch fysicus, Image Science Institute UMC, Utrecht
14:00 – 14:10 Zaalwissel 
14:10 – 15:00 Parallelsessie, ronde 3 
 Keuze uit sessie 1, 4, 5, 6 of 7
15:00 – 15:30 Pauze 
15:30 – 16:05 Less is more in DCIS; Op weg naar detectie 
 van prognostisch relevant DCIS
 Prof.dr. Jelle Wesseling, patholoog, NKI-AVL, Amsterdam
16:05 – 16:45 De ultieme zelftest. Misser, instinker of gewoon benigne
 Dr. Claudette Loo, NKI-AVL, Amsterdam 
 Drs. Katya Duvivier, Amsterdam UMC, locatie VUmc
16:45 – 16:50 Afsluiting
 Dr. Claudette Loo, NKI-AVL, Amsterdam 
 Drs. Katya Duvivier, Amsterdam UMC, locatie VUmc 



mammaradiologie

13De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl

Level 1 AIOS overige differentiaties en algemeen radiologen
Level 2 AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen 
  met interesse in betreffende differentiatie 
Level 3 fellows, radiologen met subspecialisatie

 Parallelsessies

 1. Drie witte raven: Mammapathologie bij de man, de zwangere 
 en de geaugmenteerde (level 2-3)
 Dr. Rianne Wittenberg, UMC, Utrecht
 Drs. Saskia Kolkman, Amsterdam UMC, locatie AMC
 Drs. Laura Schijf, Amsterdam UMC, locatie AMC
 2. Oksel voor en na neoadjuvante chemotherapie, 
 wanneer sparen? (level 3)
 Drs. Japke van Urk, NKI-AVL, Amsterdam
 Drs. Margreet vd Schaaf, MST MRON, Enschede
 3. Wat mammaradiologen en pathologen van elkaar moeten weten 
 (level 1-2)
 Dr. Carla Meeuwis, Rijnstate, Arnhem
 Dr. Robert Kornegoor, patholoog, Rijnstate, Arnhem
 4. Multimodality imaging: tools, tips & tricks (level 1-2)
 Drs. Janneke Pekelharing, HMC Westeinde, Den Haag
 Drs. Marieke van Dorth-Rombouts, HMC Bronovo, Den Haag
 5. TNM Stagering mammacarcinoom mamma en body (PET) 
 (level 1-2)
 Drs. Elise Brouwers-Kuyper, Albert Schweizer Ziekenhuis, Dordrecht
 Dr. Carine Bavelaar, Nucleair Geneeskundige, Gelderse Vallei, Ede
 6. Respons evaluatie van de mamma tijdens en na neoadjuvante be-
 handeling; wat is de rol van de beeldvorming/radioloog? (level 2-3)
 Dr. Ritse Mann, Radboudumc, Nijmegen
 Dr. Marc Lobbes, MUMC+, Maastricht
 7. Borstkanker subtype; Wat de radioloog moet weten (level 2-3)
 Drs. Nora Voormolen, LUMC, Leiden
 Dr. Nanny Bluekens, Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal
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mammaradiologie
donderdag 15 november 2018

Tijdstip Onderwerp

09:25 – 09:30 Opening en welkom door voorzitters
 Dr. Claudette Loo, NKI-AVL, Amsterdam
 Drs. Katya Duvivier, Amsterdam UMC, locatie VUmc
09:30 – 10:05 Korte en ultrasnelle MRI protocollen: is sneller ook beter?
 Dr. Jeroen Veltman, ZGT Locatie Almelo, MRON
10:05 – 10:15 Zaalwissel 
10:15 – 11:05 Parallelsessie, ronde 1 
 Keuze uit sessie 1, 2, 3, 5, 6 of 7 
11:05 – 11:30 Pauze 
11:30 – 12:20 Parallelsessie, ronde 2 
 Keuze uit sessie 1, 2, 3, 4, 6 of 7
12:20 – 13:20 Lunch
13:20 – 13:30 Uitreiking NVvR Radiologie Research Fonds
 Namens het NVvR bestuur - Prof.dr. H.J. Lamb
13:30 – 14:05 Computer vision om succes van borstkankerbehandeling 
 te voorspellen: lust of last voor de radioloog?
 Dr. Kenneth Gilhuijs, medisch fysicus, Image Science Institute UMC, Utrecht
14:05 – 14:15 Zaalwissel 
14:15 – 15:05 Parallelsessie, ronde 3 
 Keuze uit sessie 1, 2, 3, 4, 5, of 6
15:05 – 15:30 Pauze 
15:30 – 16:05 Less is more in DCIS; Op weg naar detectie 
 van prognostisch relevant DCIS
 Prof.dr. Jelle Wesseling, patholoog, NKI-AVL, Amsterdam
16:05 – 16:45 De ultieme zelftest. Misser, instinker of gewoon benigne
 Dr. Claudette Loo, NKI-AVL, Amsterdam 
 Drs. Katya Duvivier, Amsterdam UMC, locatie VUmc
16:45 – 16:50 Afsluiting
 Dr. Claudette Loo, NKI-AVL, Amsterdam 
 Drs. Katya Duvivier, Amsterdam UMC, locatie VUmc 
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Level 1 AIOS overige differentiaties en algemeen radiologen
Level 2 AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen 
  met interesse in betreffende differentiatie 
Level 3 fellows, radiologen met subspecialisatie

 Parallelsessies

 1. Drie witte raven: Mammapathologie bij de man, de zwangere 
 en de geaugmenteerde (level 2-3)
 Dr. Rianne Wittenberg, UMC, Utrecht
 Drs. Saskia Kolkman, Amsterdam UMC, locatie AMC 
 Drs. Laura Schijf, Amsterdam UMC, locatie AMC
 2. Oksel voor en na neoadjuvante chemotherapie, 
 wanneer sparen? (level 3)
 Drs. Japke van Urk, NKI-AVL, Amsterdam
 Drs. Margreet vd Schaaf, MST MRON, Enschede
 3. Wat mammaradiologen en pathologen van elkaar moeten weten 
 (level 1-2)
 Dr. Carla Meeuwis, Rijnstate, Arnhem
 Dr. Robert Kornegoor, patholoog, Rijnstate, Arnhem
 4. Multimodality imaging: tools, tips & tricks (level 1-2)
 Drs. Janneke Pekelharing, HMC Westeinde, Den Haag
 Drs. Marieke van Dorth-Rombouts, HMC Bronovo, Den Haag
 5. TNM Stagering mammacarcinoom mamma en body (PET) 
 (level 1-2)
 Drs. Elise Brouwers-Kuyper, Albert Schweizer Ziekenhuis, Dordrecht
 Dr. Carine Bavelaar, Nucleair Geneeskundige, Gelderse Vallei, Ede
 6. Respons evaluatie van de mamma tijdens en na neoadjuvante be-
 handeling; wat is de rol van de beeldvorming/radioloog? (level 2-3)
 Dr. Ritse Mann, Radboudumc, Nijmegen
 Dr. Marc Lobbes, MUMC+, Maastricht
 7. Borstkanker subtype; Wat de radioloog moet weten (level 2-3)
 Drs. Nora Voormolen, LUMC, Leiden
 Dr. Nanny Bluekens, Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal
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routebeschrijving

PER aUTo   vanuit de richting

utrecht/arnhem Vanaf de A12 (richting Arnhem of Utrecht) neemt u de afslag 
Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens de ANWB borden ‘ReeHorst’.
den bosch/nijmegen Vanaf de A50 (richting Arnhem) neemt u de A12 richting 
Utrecht. Vervolgens neemt u de afslag Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens de 
ANWB borden ‘ReeHorst’.
amersfoort Vanaf de A1 (richting Barneveld) neemt u de afslag naar de A30, richting 
Ede. Op de A30 negeert u de afslag Ede. U rijdt de A30 helemaal af en volgt de richting 
Ede-Zuid. Via knooppunt Maanderbroek komt u op de A12 richting Arnhem. Hier neemt u de 
eerstvolgende afslag Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en vervolgens de ANWB-borden 
‘ReeHorst’.
zwolle/amersfoort Via de A50 (richting Arnhem) op knooppunt Grijsoord de A12 
richting Utrecht volgen. Vervolgens neemt u de afslag Ede/Wageningen (afrit 24). Volg Ede en 
vervolgens de ANWB borden ‘ReeHorst’.
Binnendoor vanuit Apeldoorn kunt u vanaf de N304 de borden richting Ede volgen. Rij in 
Ede alsmaar rechtdoor en volg de ANWB borden ‘ReeHorst’.

De Reehorst beschikt over een parkeerterrein voor 700 auto’s. 
Voor deelnemers aan de SWC zijn er geen parkeerkosten. 

PER trein v
ReeHorst ligt op slechts 250 meter afstand van het NS-Intercity-station Ede-Wageningen. 
Vanaf het station loopt u in enkele minuten naar ReeHorst (loop het perron af en neem uitgang 
zuidzijde, ca. 250 meter rechtdoor lopen en dan treft u ReeHorst aan uw rechterzijde).

Overzicht treinen en reistijden naar ReeHorst:
Vanaf station aantal keer p.u. gemiddelde reistijd
Amsterdam CS 4 55 minuten
Amersfoort 4 40 minuten
Arnhem 6 10 minuten
Den Haag CS 4 1 uur en 10 minuten
Rotterdam CS 4 1 uur en 10 minuten
Utrecht CS 4 25 minuten
Voor meer informatie OV-reisinformatie: 0900-9292 (P 0,70 p/m)  
of via internet op www.9292.nl
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hotel & congrescentrum reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM  EDE GLD
Tel. 0318 - 750300

plattegrond
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AANSPREEKPUNTEN

Voorzitter Sandwichcursus-commissie: 
Prof.dr. Jeroen Hendrikse
Secretaris Sandwichcursus-commissie: 
Dr. Geert Lycklama à Nijeholt
Lid Sandwichcursus-commissie: 
Dr. Linda Jacobi-Postma
Bureau NVvR: 
nvvr@radiologen.nl

nadere informatie

Torenlaan 5B   
1402 AT Bussum   
Tel. 06 - 23 61 81 30   
radiologen@bengonline.nl

Voor vragen over uw inschrijving 
kunt u een mail sturen naar 
registratievraag@radiologen.nl

Uw directe link 
naar registratie:
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Torenlaan 5B   
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registratievraag@radiologen.nl
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