
Programma SWC thorax,  februari 2020 

Plenaire sessies  

 
Werktitel, level Sprekers Leerdoelen 

Target therapie bij longkanker 
 
Level 1-2-3  
 
 

Prof. dr. Anne-Marie 
Dingemans, Erasmus MC 
 

 
 
 

 

Kennis ontwikkelingen 
van behandelingen bij 
adenocarcinomen met 
driver-mutaties en de 
impact voor de radioloog 
(meer puncties) 

 

 

Werktitel, level Sprekers Leerdoelen 

Stadiering longkanker met CT 
en PET-CT 
    
Level 1-3 

dr Jet Quarles van Ufford, 
Haaglanden Medisch Centrum  
prof dr Emile Comans, Amsterdam 
UMC, lokatie VUMC/Haaglanden 
Medisch Centrum 

Stadieringen longkanker en de verschillende en 
aanvullende rollen van CT en PET-CT 

 

Werktitel, level Sprekers Leerdoelen 

Why I’m happy to be a chest 
radiologist and what to do to 
keep it that for the next 10 
years. 
 
Level (1)2-3 

Prof dr Cornelia Schaefer-Prokop, 
Meander Medisch Centrum 
 

-Waarom is de thoraxradiologie zo leuk? 
-Hoe houd je je werk leuk in een tijdperk van snelle, 
mogelijk bedreigende ontwikkelingen? 



Parallelle Interactieve Workshops  

 

Werktitel, level Sprekers Leerdoelen  

Pulmonale hypertensie 
 (level 2,3) 
 
 

drs Elvin Eryigit, Amsterdam UMC, 
lokatie VUMC 
dr. R.W. Sprengers, , Amsterdam UMC, 
lokatie VUMC 

 
  

- Kennen van klinische indeling pulmonale hypertensie. 
- Leren kennen van radiologische kenmerken van pulmonale 
hypertensie. 

Wat moet ik met die 
longnoduli? 
 
(level 2-3) 
 

dr Rianne Wittenberg, UMCU 
dr Firdaus Mohammed Hoessein, UMCU 

 

- Leren herkennen van verschillende type noduli 
 
- Inzicht geven in en leren toepassen van recente richtlijnen 
 

Niet klassieke ILD beelden, 
wat zou het zijn? (level 2-3) 
 

drs Mariska Rossius, Erasmus MC 
drs Burhan Hussain, Erasmus MC 

 

-Handvatten voor niet klassieke uitingen en beginstadia van 
ILDs: 
Hoe te beschrijven en hoe een differentiaal diagnose op te 
stellen. 
 

Beeldvorming bij COPD & 
Endoscopische 
longvolumereductie: 
radioloog in the lead   
 (level 1,2) 

dr Ulrich Lalji, MUMC+ 
drs Lieke van der Meer, MUMC+ 
 

-Kennis van ELVR techniek 
-Algemene rol van beeldvorming bij COPD 
-Welke items zijn belangrijk op CT en hoe wordt dit 
beoordeeld? 
-Beeld en complicaties na ELVR 
 

Longafwijkingen bij 
behandeling van 
immunotherapie: progressie 
of immuungemedieerd? 
(level 2-3) 
 

Dr Erik Aarntzen, Radboud  
UMC 

Dr Annemarieke Bartels- 
Rutten, AVL 

 

-kennis van werking immuuntherapie en indicaties 
-kennis van immuungemedieerde pneumonitis, belang van 
vroege detectie en de uitingsvormen op CT en PET-CT 
-onderscheid progressie ziekte en immuungemedieerde 
afwijkingen 
 
 

Help, een CT hart in de 
dienst: Acute CT hart voor 
de niet-cardiovasculaire 
radioloog (level 2-3) 
 

Dr Daphne de Groot, , Amsterdam UMC, 
lokatie AMC 
dr Lauran Stoger, LUMC  

 

Basisvaardigheden om belangrijkste bedreigende 
hartaandoeningen in de dienst te kunnen herkennen op een CT 
hart 



Mimickers van pathologie: 
beoordeling van de 
suboptimale foto 
 

drs Gerdien Kramer, Martini ziekenhuis 
dr Mieneke Rook, UMCG 
 

Onderscheiden van reële pathologie en fysiologische 
veranderingen en technische problemen. 
Hoe maak je een zeker onderscheid zonder de foto te herhalen 
of een follow-up onderzoek af te spreken? 
 

 

 


