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Sandwichcursus

Beste collegae,

Voor u ligt de uitnodiging voor de voorjaars-Sandwichcursus: 
Een breed palet van acute radiologie, interventieradiologie en nucleaire geneeskunde.

De cursusleiders hebben in overleg met de secties wederom een prachtig programma samen-
gesteld. De dinsdag en de vrijdag worden gevuld door de NVNG, en dit deel staat onder 
leiding van Erik Vegt en Marcel Janssen. De woensdag en de donderdag zijn samengesteld 
door uw cursusleiders Adriaan Moelker (sectie interventieradiologie) en Ruth Smit (sectie 
acute radiologie). 
Een SWC dag heeft traditioneel een hoofdthema: afwisselend thorax-, neuro-, hoofdhals-, 
abdominale, musculoskeletale, cardiovasculaire-, acute-, mamma- en kinderradiologie. De 
betreffende secties vullen hun SWC dag en nodigen sprekers uit. De overkoepelende thema’s 
techniek, stralingshygiëne, interventie en nucleaire geneeskunde worden door alle verschil-
lende Sandwichcursussen vermengd, bijvoorbeeld door in een parallelsessie te focussen 
op een technisch aspect. Voor de komende SWC keer is ervoor gekozen om twee van de 
bovengenoemde overkoepelende thema’s te verheffen tot hoofdonderwerp. 

Op de dinsdag en de vrijdag is het onderwerp nucleaire. Met nadruk is het programma ook 
bedoeld voor algemeen radiologen. Als radioloog zult u meer en meer gebruik gaan maken 
van nucleaire technieken. Door de unieke Nederlandse samenwerking tussen radiologen en 
nucleair geneeskundigen, is een fraai SWC-programma tot stand gekomen. 
Op de woensdag en de donderdag is het thema acute/interventie ook hier een unieke 
samenwerking. De secties acute radiologie en de sectie interventieradiologie hebben er 
een mooi combi-programma van gemaakt (niet onlogisch: interventieradiologie is vaak ook 
acute radiologie!) 

Kortom, beide dagen bieden u prachtige plenaire sessies en workshops zodat eenieder, van 
AIOS tot dedicated specialist kan genieten van hoogstaande bij- en nascholing.

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

kosten LEDEN nvvR / NVNG enkele dag        beide dagen
Tot en met 31 december 2018
AIOS / reductieleden en emeritusleden* P 120,– P 180,–
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG / leden NVNG P 205,– P 325,–

Tot en met 28 januari 2019
AIOS / reductieleden en emeritusleden* P 145,– P 205,–
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG / leden NVNG P 255,– P 380,–

Vanaf 29 januari 2019
AIOS / reductieleden en emeritusleden* P 170,– P 255,–
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG / leden NVNG P 330,– P    500,–

kosten niet-LEDEN nvvR / NVNG
AIOS P 170,– P 255,–
Medisch specialisten P 330,– P    500,–

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

Voor alle leden van de NVNG (nucleair geneeskundige, ziekenhuisapotheker, klinisch 
fysicus of radiochemicus) geldt het NVvR-ledentarief. Indien geen lid, dan geldt het tarief 
van medisch specialisten.

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.
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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. Voor de NVNG leden (en andere niet-leden) geldt dat u eerst 
een account dient aan te maken. Met de hieruit verkregen gegevens kunt u inloggen.

• 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 29 januari 2019 kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren (onder aftrek van  
€ 15 administratiekosten) via de inschrijflink ‘inschrijven.radiologen.nl’, restitutie van 
uw inschrijfgeld geschiedt later. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden. 
Annuleren doet u net als inschrijven met dezelfde inloggegevens als voor de website 
www.radiologen.nl en de RADApp. 

• 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, ver-
zoeken wij u vriendelijk om u voorafgaand 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 hotel 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 22 januari 2019 worden 
niet gerestitueerd. Uw hotelkamer is pas definitief vastgelegd als uw betaling is ontvangen.



algemene informatie

• 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 en nucleair geneeskundigen 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 e-mail.

• Voor uw accreditatiepunten en/of certificaat van deelname is het van belang dat uw QR 
code wordt gescand bij binnenkomst én vertrek op iedere dag van deelname.

• Het congresprogramma en uw persoonlijk SWC programma is terug te vinden 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 7 februari 2019 om 17:00 uur gehouden wordt 
in Hotel & Congrescentrum ReeHorst te Ede. 
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Introductie 
nucleaire geneeskunde / radiologie

Beste collega,

We nodigen je van harte uit voor de Sandwichcursus Nucleaire op dinsdag 5 en vrijdag  
8 februari 2019. 

Het is een bijzonder moment, want het is de eerste reguliere Sandwichcursus Nucleaire. Er 
zijn al eerder Sandwichcursussen Nucleaire geweest, maar die hadden een andere opzet. 
Dit is de eerste helemaal volgens het Sandwichcursusmodel. Het is uiteraard geen toeval 
dat deze in 2019 wordt georganiseerd. Dit tijdstip is speciaal gekozen omdat in de loop van 
2019 de eerste Corona-radiologen zullen uitstromen. En niet alleen de nucleaire radiologen, 
maar ook de Corona-radiologen met als aandachtsgebied abdomen, musculoskeletaal en 
cardiothoracaal hebben nucleaire competenties die onderhouden moeten worden. Daarom 
zal vanaf 2019 het thema Nucleaire één keer per twee jaar aan bod komen in de cyclus 
van Sandwichcursussen. Maar daarnaast is deze Sandwichcursus Nucleaire uiteraard ook 
bij uitstek geschikt als nascholing voor nucleair geneeskundigen, want er zijn veel level 3 
sessies over specifiek nucleaire thema’s. Wij denken dan ook dat deze Sandwichcursus een 
heel goed middel zal zijn om nucleair geneeskundigen, nucleaire differentianten, aiossen 
nucleaire geneeskunde, differentianten abdomen/cardiothoracaal/musculoskeletaal en 
radiologen met nucleaire interesse bij elkaar te brengen. Verder is de cursus ook interessant 
voor klinisch fysici, ziekenhuisapothekers en radiochemici die zich met deze thema’s 
bezighouden.

De eerste twee plenaire sessies gaan over deelgebieden waar nucleaire en radiologische 
technieken elkaar goed aanvullen, te weten beeldvorming van cardiale perfusie 
respectievelijk dementie. De derde plenaire sessie gaat in op een belangrijke nieuwe 
ontwikkeling, namelijk het afbeelden van targets voor immunotherapie.
 
Daarnaast zijn er op beide dagen zeven parallelsessies, waarvan je er in totaal per dag drie 
kunt volgen. We hebben gekozen voor relatief veel thema’s voor de parallelsessies vanwege 
de diversiteit van het publiek; op deze manier kan iedereen iets kiezen dat goed bij zijn/haar 
nascholingswens past. Een van de parallelsessies gaat over radio-embolisatie van de lever, 
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nucleaire geneeskunde / radiologie

waar nucleaire en interventie- en abdominale radiologie automatisch bij elkaar komen. Een 
andere parallelsessie gaat over gerichte echografie van (bij)schildklier en lymfeklieren in de 
hals, waarvoor de laatste jaren steeds vaker specifieke spreekuren worden ingericht om 
de kwaliteit te optimaliseren, en waarbij de nucleaire radiologen een belangrijke rol zullen 
gaan spelen.
 
Daarnaast zijn er twee typisch nucleaire thema’s. Ten eerste de patiënt-specifieke 
dosimetrie, die heel belangrijk gaat worden bij de nucleaire therapieën. Ten tweede 
radioactief jodium-therapie bij benigne schildklierziekten. Dit lijkt misschien een simpel 
thema, maar de praktijk in Nederland is op dat gebied zeer divers; reden te meer om hier 
eens samen over van gedachten te wisselen.
 
Ook als je zelf geen nucleaire therapieën uitvoert kan het interessant zijn kennis te maken 
met elkaars werkwijze. Maar mocht je deze thema’s wat té nucleair vinden, dan zijn er ook 
drie heel breed toegankelijke parallelsessies, te weten case series over myocardperfusie-
PET/CT, over FDG-PET/CT en een sessie over standaardisatie van scoring en verslaglegging 
bij PSMA-PET/CT.

We sluiten de dag af met een luchtige missers sessie! Maar wat misschien nog belangrijker 
is, zijn de lunch- en koffie/theepauzes, die ruim de gelegenheid bieden voor interactie tussen 
de verschillende doelgroepen van deze Sandwichcursus.

Dus of je nu nucleaire differentiant, nucleair geneeskundige, differentiant abdomen/
cardiothoracaal/musculoskeletaal, aios nucleaire geneeskunde, radioloog met nucleaire 
competenties of gewoon radioloog met belangstelling voor nucleaire bent, wij hopen je in 
februari op de Sandwichcursus Nucleaire te zien!

Erik Vegt en Marcel Janssen
Cursusleiders
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SPREKERSLIJST 
nucleaire geneeskunde / radiologie 

Dr. Bart van Berckel  
nucleair geneeskundige, 
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Drs. Jouke Boer  
nucleair geneeskundige, 
Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp
Drs. Arthur Braat  
nucleair geneeskundige, UMC Utrecht
Drs. Pieter Jan van Doormaal 
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Prof.dr. Martin Gotthardt  
nucleair geneeskundige, 
Radboudumc, Nijmegen
Drs. Bernies van der Hiel 
nucleair geneeskundige, 
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Dr. Mark Konijnenberg  
klinisch fysicus, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Jules Lavalaye  
nucleair geneeskundige, 
Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Dr. Romana Netea-Maier 
endocrinoloog, Radboudumc, Nijmegen

Dr. Stefan Pool 
nucleair geneeskundige, 
Amphia Ziekenhuis, Breda
Dr. Niek Prakken  
radioloog, UMCG, Groningen
Drs. Asbjørn Scholtens  
nucleair geneeskundige, 
Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Prof.dr. Riemer Slart  
nucleair geneeskundige, UMCG, Groningen
Dr. Marcel Stokkel  
nucleair geneeskundige, 
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Drs. Tessa Timmers  
arts-onderzoeker, 
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Dr. Nelleke Tolboom  
nucleair geneeskundige, UMC Utrecht
Dr. Jaap Teunissen  
nucleair geneeskundige, 
Erasmus MC, Rotterdam

Dr. Erik Vegt
nucleair geneeskundige, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Dr. Marcel Janssen  
nucleair geneeskundige, Radboudumc, Nijmegen

cursusleiders 
nucleaire geneeskunde / radiologie 
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nucleaire geneeskunde / radiologie

nucleaire geneeskunde / radiologie
dinsdag 5 en vrijdag 8 februari 2019

Tijdstip Onderwerp

09:30 – 09:40 Opening en welkom door de voorzitters
 Dr. Erik Vegt, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 Dr. Marcel Janssen, Radboudumc, Nijmegen
09:40 – 10:10 Myocardiale perfusie: PET vs. MRI
 Prof.dr. Riemer Slart, UMCG, Groningen 
 Dr. Niek Prakken, UMCG, Groningen
10:10 – 10:15 Zaalwissel 
10:15 – 11:15 Parallelsessie, ronde 1
 1. Echo schildklier/halsklieren: standaardisatie, pearls, pitfalls 
 (level 2-3)
 Prof.dr. Martin Gotthardt, Radboudumc, Nijmegen
 2. Radio-embolisatie lever (inclusief beeldvorming, technische 
 en interventie-aspecten) (level 1-3)
 Drs. Arthur Braat, UMC Utrecht
 Drs. Pieter Jan van Doormaal, Erasmus MC, Rotterdam
 3. Radioactief jodiumtherapie bij benigne schildklierziekten: 
 indicatiestelling, individualisering, evidence, verschillen in 
 Nederland (level 2-3)
 Dr. Marcel Janssen, Radboudumc, Nijmegen
 Dr. Romana Netea-Maier, Radboudumc, Nijmegen
 4. Het opstellen van een patiënt-specifiek behandelplan voor 
 radionuclide therapie, (on)mogelijkheden voor prospectieve 
 dosimetrie (level 3)
 Dr. Mark Konijnenberg, Erasmus MC, Rotterdam
 Dr. Jaap Teunissen, Eramus MC, Rotterdam
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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

 5. Case series myocardperfusie-PET (level 2-3)
 Drs. Jouke Boer, Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp
 Drs. Asbjørn Scholtens, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
 6. PSMA-PET/CT: systematische scoring en uniforme 
 verslaglegging: waarom en hoe?
 Dr. Jules Lavalaye, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
 7. FDG-PET/CT, pearls and pitfalls (level 1-2)
 Dr. Marcel Stokkel, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 Dr. Stefan Pool, Amphia Ziekenhuis, Breda
11:15 – 11:45 Pauze 
11:45 – 12:45 Parallelsessie, ronde 2 
12:45 – 13:40 Lunch
13:40 – 14:10 Dementie-PET en -MRI: (hoe) werkt het en 
 heeft het therapeutische consequenties? 
 Dr. Bart van Berckel, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 Dr. Nelleke Tolboom, UMC Utrecht
 Drs. Tessa Timmers, Amsterdam UMC, locatie VUmc
14:10 – 14:15 Zaalwissel 
14:15 – 15:15 Parallelsessie, ronde 3 
15:15 – 15:45 Pauze 
15:45 – 16:15 Immuuntherapie en PET-imaging: 
 waar staan we en wat kunnen we ermee?
 Drs. Bernies van der Hiel, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam 
16:15 – 16:45 Samenvatting & afsluiting + missers-sessie
 Dr. Erik Vegt, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 Dr. Marcel Janssen, Radboudumc, Nijmegen



11De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl
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Introductie 
acute en interventieradiologie

Geachte collegae,

Met genoegen presenteren wij u de gecombineerde SWC Acute en Interventieradiologie op 
woensdag 6 en donderdag 7 februari 2019. 

De acute radiologie bevat een breed scala aan pathologie. Hierbij geldt dat de uitkomst voor 
de patiënt verbetert wanneer de diagnostiek zo vroeg mogelijk plaatsvindt en therapie dus 
snel kan starten. Kennis van de verschillende aspecten binnen de acute radiologie is daarom 
voor iedere radioloog van belang. En laat de therapie nu steeds vaker gebeuren d.m.v. de 
interventieradiologie. Dit jaar wordt de cursus interventieradiologie in een nieuw format 
gegoten door haar te combineren met de acute radiologie. 

De gekozen onderwerpen sluiten goed aan bij de acute radiologie. De SWC Acute en 
Interventieradiologie belooft zo een leerzaam en leuk programma te worden voor zowel 
beginnende als ervaren radiologen!

In de eerste plenaire sessie geeft Rick de Graaf een voordracht over het hot topic 
‘Interventieradiologie bij diepveneuze trombose’. De acute maar ook de chronische 
diepveneuze problematiek zal de revue passeren, waarbij de diagnostische waarde 
van duplex, CT en MRI voor het herkennen van de locatie, uitgebreidheid en leeftijd 
van trombus zullen worden besproken. Richtlijnen in relatie tot de huidige stand 
van wetenschap voor de behandeling van acute trombose komen aan bod. Het zal 
duidelijk worden dat de diepveneuze problematiek een nieuw onderdeel van de 
interventieradiologie is geworden.

In de tweede plenaire sessie zal dr. Patrick McLaughlin, traumaradioloog uit Vancouver, spre-
ken over Dual Energy CT (DECT) gericht op de praktische applicaties binnen de abdominale 
radiologie. Onder andere het gebruik van DECT bij lastige abdominale incidentalomen. En 
hoe DECT te gebruiken om de sensitiviteit en specificiteit te verhogen bij darmischemie en 
andere abdominale problemen, zoals de detectie van isodense galstenen en uraathoudende 
nierstenen.
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In de laatste plenaire sessie zal Patrick McLaughlin ingaan op de diagnostiek van acute 
intracraniale pathologie en de toekomstmogelijkheden met behulp van kunstmatige intel-
ligentie. Een overzicht van de klassieke maar ook minder voorkomende kenmerken van 
acute hydrocephalus wordt gepresenteerd evenals de verschillende cerebrale herniaties, de 
pathofysiologie en beeldvorming van inflammatoire, hemorragische en vasculaire intracrani-
ale urgenties. En u hoort een introductie in het gebruik van kunstmatige intelligente neurale 
netwerken ten behoeve van triagering in de acute zorg. 

Tijdens de interactieve parallelsessies komt de acute radiologie in zijn brede zin aan bod. 
Van ‘early missed injuries’ van de onderste extremiteit tot trauma in het algemeen en 
trauma van de CWK bij kinderen. Abdominaal zal de acute gynaecologische pathologie in 
het bijzonder worden belicht. Ook zal er gesproken worden over de ‘ALERT’ in het kader 
van longembolieën. Omdat de CTA-hersenen in de acute setting een essentieel onderdeel 
binnen de acute radiologie blijft zal ook dit onderdeel langskomen in de parallelsessies. U 
kunt daarnaast deelnemen aan drie gevarieerde parallelsessies interventieradiologie. Aan 
de hand van casuïstiek en discussie zullen zowel frequent als minder frequent voorkomende, 
maar complexe, ingrepen worden behandeld. Onderwerpen zijn de percutane behandeling 
van acute en chronische mesenteriale ischemie en van postoperatieve hepatopancreaticobi-
liaire complicaties, en ten slotte het gecompliceerde longbiopt. Aan het eind van de middag 
zal een joint session van acute en interventieradiologie u vermaken met een missers sessie.

We hopen u in groten getale te mogen verwelkomen op de SWC Acute en Interventie-
radiologie 2019!

Met de hartelijke groeten van Ruth Smit, Ludo Beenen en Adriaan Moelker
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SPREKERSLIJST 
acute en interventierADIOLOGIE 

Drs. Diederik Bijdevaate  
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Drs. Quirijn van den Bouwhuijsen
radioloog, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem
Drs. Marjolein Dremmen  
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Drs. Anne van Duijn 
radioloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland, 
Rotterdam/Schiedam
Drs. Tychon Geeraedts  
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Rick de Graaf  
radioloog, Klinikum Friedrichshafen, 
Friedrichshafen, Duitsland
Drs. Daniel van den Heuvel 
radioloog, Sint Antonius Ziekenhuis, 
Nieuwegein
Drs. Maarten Horst  
radioloog, Deventer Ziekenhuis, Deventer
Prof.dr. Pim de Jong  
radioloog, UMC Utrecht
Drs. Martin Kraai  
radioloog, ZGT, Locatie Almelo MRON
Drs. Daan Loeffen  
radioloog, MUMC+, Maastricht

Dr. Patrick McLaughlin  
radioloog, voorheen emergency radiology  
VGH Vancouver General Hospital, Vancouver, 
thans Victoria University Hospital, Cork
Dr. Lilian Meijboom  
radioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Dr. Esther Nossent  
longarts, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Drs. Fons Potters  
radioloog, Sint Antonius Ziekenhuis, 
Nieuwegein
Drs. Elise Roele  
radioloog, MUMC+, Maastricht
Dr. Niels Schep  
chirurg, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Drs. Alexander Scholtens  
radioloog, Tergooi Ziekenhuis, 
Hilversum/Blaricum
Dr. Joost van Schuppen  
radioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
Dr. Annelie Slaar  
radioloog, Westfriesgasthuis, Hoorn
Dr. Henk Jan Smit, 
radioloog, Bernhoven, Veghel  
Drs. Myrthe Vestering  
radioloog, ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

CURSUSLEIDERs
Drs. Ruth Smit
radioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Dr. Ludo Beenen 
radioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC

Dr. Adriaan Moelker  
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam

acute en interventieradiologie
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acute en interventieradiologie
woensdag 6 en donderdag 7 februari 2019

Tijdstip Onderwerp

09:30 – 09:40 Opening en welkom door de voorzitters en sponsors
 Dr. Adriaan Moelker, Erasmus MC, Rotterdam
 Drs. Ruth Smit, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
09:40 – 10:25 Interventie radiologische diagnostiek en behandeling van acute 
 en chronische trombose 
 Dr. Rick de Graaf, Klinikum Friedrichshafen, Friedrichshafen, Duitsland
10:25 – 10:30 Zaalwissel 
10:30 – 11:25 Parallelsessie, ronde 1
 1. Interventie radiologische behandeling van veneuze en 
 arteriële mesenteriale ischemie (level 2)
 Drs. Daniel van den Heuvel, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
 Drs. Fons Potters, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
 2.  Het gecompliceerde longbiopt (level 1)
 Dr. Henk Jan Smit, Bernhoven, Veghel
 Prof.dr. Pim de Jong, UMC Utrecht
 3. Interventie radiologische behandeling van chirurgische 
 complicaties na leverchirurgie (level 3)
 Drs. Diederik Bijdevaate, Erasmus MC, Rotterdam
 Drs. Tychon Geeraedts, Erasmus MC, Rotterdam
 4. Early missed injuries onderste extremiteiten rondom de knie (level 1-3)
 Drs. Maarten Horst, Deventer Ziekenhuis, Deventer
 Drs. M. Kraai, ZGT, locatie Almelo, MRON, Almelo
 5. Trauma bij kinderen (level 1-3)
 Dr. Joost van Schuppen, Amsterdam UMC, Locatie AMC
 Drs. Marjolein Dremmen, Erasmus MC, Rotterdam
 6. CWK Trauma bij kinderen (level 1-3)
 Dr. Annelie Slaar, Westfriesgasthuis, Hoorn
 Dr. Niels Schep, Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
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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

 7. Longembolieën: ALERT (level 1-3)
 Dr. Lilian Meijboom, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
 Drs. Esther Nossent, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
 8. CTA Hersenen Acute Setting (level 1-3)
 Drs. Alexander Scholtens, Tergooi ziekenhuis, Hilversum/Blaricum
 Drs. Anne van Duijn, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam/Schiedam 
 9. Acute abdomen: acute gynaecologische pathologie (level 1-3)
 Drs. Daan Loeffen, MUMC+, Maastricht
 Drs. Elise Roele, MUMC+, Maastricht
11:25 – 12:00 Pauze 
12:00 – 12:55 Parallelsessie, ronde 2 
12:55 – 13:55 Lunch
13:55 – 14:25  Dual energy CT: practical applications in the abdomen
 Dr. Patrick McLaughlin, voorheen emergency radiology VGH Vancouver 
 General Hospital, Vancouver, thans Victoria University Hospital, Cork
14:25 – 14:30 Zaalwissel 
14:30 – 15:25 Parallelsessie, ronde 3 
15:25 – 16:00  Pauze 
16:00 – 16:30 Intracranial Emergencies: imaging appearance and future 
 opportunities with artificial intelligence
 Dr. Patrick McLaughlin, voorheen emergency radiology VGH Vancouver 
 General Hospital, Vancouver, thans Victoria University Hospital, Cork
16:30 – 17:00 Misser-sessie
 Drs. Quirijn van den Bouwhuijsen, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem
 Drs. Myrthe Vestering, ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
17:00 – 17:05 Afsluiter
 Dr. Adriaan Moelker, Erasmus MC, Rotterdam
 Drs. Ruth Smit, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
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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 0,90 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

17



i n s c h r i j v e n  v i a  i n s c h r i j v e n . r a d i o l o g e n . n l 18

Sandwichcursus

AANSPREEKPUNTEN

Voorzitter Sandwichcursus-commissie: 
Dr. Linda Jacobi-Postma
Secretaris Sandwichcursus-commissie: 
Dr. Geert Lycklama à Nijeholt
Lid Sandwichcursus-commissie: 
Prof.dr. Jeroen Hendrikse
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 e-mail sturen naar 
registratievraag@radiologen.nl

Uw directe link 
naar registratie:
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Torenlaan 5B   
1402 AT Bussum   
Tel. 06 - 23 61 81 30   
radiologen@bengonline.nl

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

Uw directe link 
naar registratie:


