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SWC deelname in de reehorst  1 DAG  2 DAGEN

AIOS / reductieleden en emeritusleden*  € 150,–  € 250,–
Radiologen en andere medisch specialisten € 270,–  € 500,–

In deze kosten zijn koffie, thee en lunch inbegrepen.

Deelname online via streaming

AIOS / reductieleden en emeritusleden* € 130,– € 210,–
Radiologen en andere medisch specialisten € 250,– € 460,– 

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

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

INFORMATIE 
algemeEN
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Beste allen,

Het afgelopen half jaar trokken wij op met het Comité Radiologendagen om u 
alternatieve nascholing aan te bieden; een serie webinars in mei en juni en de 
‘Radiologie Ratatouille – RD/SWC de luxe’ in september. Dank aan de sprekers die 
bereid waren op korte termijn een voordracht voor te bereiden, en aan u voor de vele 
positieve en nuttige feedback die wij hebben mogen ontvangen. Genoeg ideeën en 
ervaringen om mee te nemen bij de organisatie van toekomstige nascholing.

Maar in november 2020 is het nu eerst weer tijd voor een stand-alone Sandwichcursus, 
met als thema Abdominale radiologie en Neuroradiologie. De cursusleiders hebben 
met enthousiasme een prachtig en gevarieerd programma voor u samengesteld. 
Leest u in dit boekje hun voorwoorden en het volledige programma.

De Sandwichcursus is uiteraard aangepast aan de regels zoals die nu gelden. 
De opgedane ervaring, en de nog immer aanwezige covid-19, hebben ons doen 
besluiten wederom een plenaire SWC te houden, maar wel met de onderwerpen 
en sprekers van de parallelle sessies én interactief. De Reehorst biedt de ruimte om 
zowel bij het plenaire programma als de (lunch)pauzes voldoende afstand te kunnen 
houden. Dit betekent dat het maximaal aantal deelnemers gelukkig slechts beperkt 
kleiner zal zijn dan normaal. Voor een ieder die wel graag zou willen deelnemen aan 
de SWC, maar in de huidige omstandigheden niet kan of mag komen, is er ook de 
mogelijkheid tot online deelname.

Wij hopen van harte u in november in de ReeHorst of online te mogen begroeten!

Namens de Subcommissie Sandwichcursus,

Linda Jacobi-Postma 
Julia Huijbregts 
Frank Wessels
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• U kunt zich 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 of u fysiek aanwezig wilt zijn in de ReeHorst of 
(wanneer u niet kunt of aanwezig mag zijn in verband met covid-19) deze SWC online 
middels streaming wilt bijwonen.

• 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 en het plenaire 
programma.

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

• Vóór 1 november 2020 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, 
verzoeken 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.

INFORMATIE
INSCHRIJVING
en betaling SWC

4



5

• 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). Annuleringen ná 3 november 2020 worden niet gerestitueerd. 
Uw hotelkamer is pas definitief vastgelegd als uw betaling is ontvangen.

• Voorafgaand aan het congres ontvangt u een gezondheidsverklaring, deze dient u 
ingevuld en uitgeprint mee te nemen naar het congres. 

• De congresbadge met daarop uw naam en het programma kunt u afhalen bij de 
registratiebalie van de SWC.

• 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.

• Het congresprogramma is – tijdens de cursus – 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.

let op:
Deze SWC vindt plaats in de nieuwe zaal Zenzata in de ReeHorst.
(zie pagina 21 voor een plattegrond)

algemene vergadering
Het bestuur van de NVvR roept haar leden op de Algemene Vergadering te bezoeken die op 
donderdag 12 november 2020 om 17:00 uur gehouden wordt in Hotel & Congrescentrum 
ReeHorst te Ede. 

inschrijven  via  inschrijven.radiologen.nl
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INTRODUCTIE
abdominale radiologie
dinsdag 10 en vrijdag 13 november 2020

GEACHTE collega,

Graag nodigen wij u uit voor de Sandwichcursus Abdominale Radiologie op dinsdag 
10 november en vrijdag 13 november 2020. 

Even leek het weer een (bijna) normale Sandwichcursus te worden. Maar vlak voor het 
begin van de inschrijvingen moesten er toch nog ingrijpende aanpassingen worden 
gedaan om te voldoen aan de corona richtlijnen. De belangrijkste verandering is dat 
er helaas geen parallelsessies kunnen plaatsvinden; alles is plenair deze keer. 

Wij hebben voor u een gevarieerd programma samengesteld met sessies waarbij 
specialistische abdominale onderwerpen aan bod komen alsook meer algemene 
sessies, waarin u uw abdominale kennis voor de dienst kan bijschaven. 

Artificial Intelligence: om te beginnen wordt u door Prof. Mathias Prokop 
meegenomen in de wereld van de artificiële intelligentie en zal hij uit de doeken 
doen wat AI kan betekenen voor de abdominale radiologie.

Rectumcarcinoom: MRI van het rectumcarcinoom met nadruk op uitdagende 
casuïstiek. Ook zullen Elleke Dresen en Doenja Lambregts ingaan op de rol van de 
beeldvorming in de steeds veranderende behandeling van het rectumcarcinoom.

Prostaatcarcinoom: PSMA PET is in korte tijd een hele grote rol gaan spelen in de 
diagnostiek en behandeling van het prostaatcarcinoom. Daarom een nucleaire 
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De leerdoelen vindt u via radiologen.nl

sessie voor gevorderden welke zich richt op de pearls & pitfalls van de PSMA PET-CT, 
door Tineke van de Weijer en Marcel Janssen. 

Appendicitis: MRI van de appendix wordt steeds meer gevraagd en wordt dus steeds 
meer algemene radiologie; een goed moment om de zaken nog eens op een rijtje te 
zetten. Door Anne van Geel en Karin Horsthuis.

De acute kinderbuik: is wel al aan bod gekomen op Sandwichcursussen 
kinderradiologie, nog niet bij abdomen. Voor velen van ons toch zeker goed om onze 
kennis hierover geregeld even op te frissen; Prof. Simon Robben en Anne Mieog-
Brandts zullen het met plezier laten zien. 

Metastasen: vaak vind je uitzaaiingen op de voorspelbare plaatsen, soms net even 
ergens anders. De niet-standaard metastaseringspatronen in de buik worden 
uitgebreid besproken door Jet Quarles van Ufford en Inge Vanhooymissen.

Pancreascarcinoom: er is een nieuwe richtlijn pancreascarcinoom. Frank Wessels 
en Hjalmar van Santvoort (HPB-chirurg) zullen een overzicht geven over de soms 
uitdagende diagnostiek en de impact van onze beeldvorming op de therapie.

Wij kijken er al naar uit, tot in november!

Fiek van Tilborg en Nicky Peters
Cursusleiders
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dr. R.C. (Elleke) Dresen 
radioloog, UZ Leuven

Drs. A.M. (Anne) van Geel 
radioloog, NWZ

Dr. K. (Karin) Horsthuis 
radioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC

Dr. M.J.R. (Marcel) Janssen 
radioloog, RadboudUMC 

Dr. D.M.J. (Doenja) Lambregts 
radioloog, AvL

Dr. A. (Anne) Mieog-Brandts 
radioloog, Groene Hart Ziekenhuis 

Prof.dr. W.M. (Mathias) Prokop  
radioloog, RadboudUMC 

CURSUSLEIDERS
Drs. F. (Fiek) van Tilborg 
radioloog, ETZ Tilburg

Dr. H.G.M. (Nicky) Peters 
radioloog, MUMC+

Dr. H.M.E. (Jet) Quarles van Ufford 
radioloog, HMC Westeinde

Prof.dr. S.G.F. (Simon) Robben 
radioloog, MUMC+

Dr. H.C. (Hjalmar) van Santvoort 
HPB chirurg, Sint Antonius ZH/UMCU

Drs. I.J.S.M.L. (Inge) Vanhooymissen 
radioloog, Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Dr. C.H. (Tineke) van de Weijer 
radioloog, MUMC+

Drs. F.J. (Frank) Wessels 
radioloog, UMCU

sprekerslijst
abdominale radiologie
dinsdag 10 en vrijdag 13 november 2020
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dinsdag 10 en vrijdag 13 november 2020

aantekeningen
abdominale radiologie
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PROGRAMMA
abdominale radiologie

09:30 – 09:40   Opening en welkom door   
  dagvoorzitters & pitches sponsoren
  Drs. Fiek van Tilborg, ETZ Tilburg
  Dr. Nicky Peters, MUMC+

09:40 – 10:25   AI in de abdominale radiologie: 
  hoe kan het ons helpen?
  Prof.dr. W.M. (Mathias) Prokop, RadboudUMC

10:25 – 11:10   MRI rectum: challenging cases
  Dr. D.M.J. (Doenja) Lambregts, AvL 
  Dr. R.C. (Elleke) Dresen, UZ Leuven

11:10 – 11:40   PAUZE

11:40 – 12:25   PSMA PET-CT: de instinkers
  Dr. C.H. (Tineke) van de Weijer, MUMC+
  Dr. M.J.R. (Marcel) Janssen, RadboudUMC

12:25 – 13:10   MRI appendicitis: tips & trics
  Drs. A.M. (Anne) van Geel, NWZ
  Dr. K. (Karin) Horsthuis, Amsterdam UMC, locatie AMC

13:10 – 14:05   LUNCH

14:05 – 14:20   Uitreiking Bart Wiarda Prijs

dinsdag 10 november 2020

10



11

14:20 – 15:05   De acute kinderbuik (level 1-2)
  Prof.dr. S.G.F. (Simon) Robben, MUMC+
  Dr. A. (Anne) Mieog-Brandts, Groene Hart Ziekenhuis

15:05 – 15:35   PAUZE

15:35 – 16:20   Metastaseringspatronen in de buik:  
  consequenties voor stadiering (level 2) 
  Dr. H.M.E. (Jet) Quarles van Ufford, HMC Westeinde
  Drs. I.J.S.M.L (Inge) Vanhooymissen, Amsterdam UMC, 
  locatie VUmc

16:20 – 17:05   Diagnostiek en behandeling van het 
  pancreascarcinoom in 2020
  Drs. F.J. (Frank) Wessels, UMCU
  Dr. H.C. (Hjalmar) van Santvoort, HPB chirurg 
  Sint  Antonius Ziekenhuis/UMCU

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
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PROGRAMMA
abdominale radiologie
vrijdag 13 november 2020

09:30 – 09:40   Opening en welkom door   
  dagvoorzitters & pitches sponsoren
  Drs. Fiek van Tilborg, ETZ Tilburg
  Dr. Nicky Peters, MUMC+

09:40 – 10:25   AI in de abdominale radiologie: 
  hoe kan het ons helpen?
  Prof.dr. W.M. (Mathias) Prokop, RadboudUMC

10:25 – 11:10   MRI rectum: challenging cases
  Dr. D.M.J. (Doenja) Lambregts, AvL 
  Dr. R.C. (Elleke) Dresen, UZ Leuven

11:10 – 11:40   PAUZE

11:40 – 12:25   PSMA PET-CT: de instinkers
  Dr. C.H. (Tineke) van de Weijer, MUMC+
  Dr. M.J.R. (Marcel) Janssen, RadboudUMC

12:25 – 13:10   MRI appendicitis: tips & trics
  Drs. A.M. (Anne) van Geel, NWZ
  Dr. K. (Karin) Horsthuis, Amsterdam UMC, locatie AMC

13:10 – 14:05   LUNCH
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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

14:05 – 14:50   De acute kinderbuik (level 1-2)
  Prof.dr. S.G.F. (Simon) Robben, MUMC+
  Dr. A. (Anne) Mieog-Brandts, Groene Hart Ziekenhuis

14:50 – 15:35   Metastaseringspatronen in de buik:  
  consequenties voor stadiering (level 2) 
  Dr. H.M.E. (Jet) Quarles van Ufford, HMC Westeinde
  Drs. I.J.S.M.L (Inge) Vanhooymissen, Amsterdam UMC, 
  locatie VUmc

15:35 – 16:05   PAUZE

16:05 – 16:50   Diagnostiek en behandeling van het 
  pancreascarcinoom in 2020
  Drs. F.J. (Frank) Wessels, UMCU
  Dr. H.C. (Hjalmar) van Santvoort, HPB chirurg 
  Sint  Antonius Ziekenhuis/UMCU 13
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GEACHTE collega,

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de Sandwichcursus Neuroradiologie op 
woensdag 11 en donderdag 12 november 2020.

Neuroradiologie is een boeiend subspecialisme, waar vrijwel iedere radioloog mee 
in aanraking komt. Het programma is zo opgesteld, dat het uitdagend en leerzaam 
zal zijn voor de dagelijkse praktijk, nu en in de toekomst. We hebben geprobeerd 
het onderwijs te laten aansluiten bij de laatste stand van zaken in de acute 
neuroradiologie en strokezorg, zodat u deze winter optimaal beslagen ten ijs komt.

Graag willen wij u kennis laten maken met vele interessante onderwerpen, zowel 
meer algemeen als geavanceerd, zodat het programma pakkend is voor alle 
radiologen, AIOS en fellows.

Er zijn zes plenaire sessies. 

In de eerste plenaire sessie zullen traumatische hersenletsels behandeld worden. 
Trauma is de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en jongvolwassenen. 
Primaire en secundaire effecten van hersenletsel zullen besproken worden, waarbij 
de beeldvorming gekoppeld wordt aan de neuro-anatomie door een radioloog en 
een neuro-anatoom. 
In de tweede plenaire sessie komt niet-traumatisch, vasculair hersenletsel aan bod. 
U leert beeldvorming en kliniek te correleren met intracraniële bloedingen. U leert 
een differentiaaldiagnose te beredeneren en op te stellen op basis van locatie en het 
aspect van intracranieel bloed. In de sessie ‘Knollen en bollen in het brein: de solitaire 

INTRODUCTIE
Neuroradiologie
woensdag 11 en donderdag 12 november 2020
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massa’ zal m.b.v. casuïstiek op systematische wijze de differentiaaldiagnose worden 
versmald. Aankleuringspatronen en specifieke bevindingen op verschillende 
sequenties zullen u handvatten geven voor de dagelijkse praktijk. 
‘Hoe overleef ik de dienst in tijden van perfusie en Mr. Clean’ helpt u up-to-date te 
blijven. De huidige stand van zaken omtrent strokezorg zal op interactieve wijze en 
aan de hand van voorbeelden worden voorgelegd, voor optimaal gebruik van CT, 
CTA, CTP en MRI in uw ziekenhuis.
Rugpijn is een zeer veel voorkomende klacht. De sessie: ‘Help, mijn rug doet pijn, 
als het geen hernia is’ zal zich ook richten op casuïstiek buiten discopathie. Hoe 
kunnen wij een bijdrage leveren aan optimale zorg? Variabele pathologie zoals 
osteoporotische versus metastatische wervelinzakkingen, spondylodiscitis, failed 
back na operatie komen aan bod.
Op veel hersenscans zijn wittestofafwijkingen zichtbaar. Vaak microvasculair, 
soms MS, maar soms ook lijkt er iets anders aan de hand. De workshop ‘Witte 
stof: MS en als dat het niet is’ zal u helpen bij differentiatie en karakterisering van 
wittestofziekten.

Wij hopen met dit gevarieerde, uitdagende en actuele programma uw interesse te 
hebben gewekt, en verheugen ons erop u in november in groten getale welkom te 
mogen heten!

onno vijlbrief en Debbie Duyndam
Cursusleiders

inschrijven  via  inschrijven.radiologen.nl
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SPREKERSLIJST
Neuroradiologie
woensdag 11 en donderdag 12 november 2020

Dr. J. (Jeanette) Bakker  
radioloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Drs. A.S. (Aaike) van den Berg  
radioloog, Erasmus MC 

Dr. J.C.J. (Joost) Bot  
radioloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Dr. L.M.M. (Loes) Braun  
radioloog, Erasmus MC 

Dr. J.W. (Jan Willem) Dankbaar  
radioloog, UMCU

Dr. B.J. (Bart) Emmer  
radioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC

CURSUSLEIDERS
Drs. D.A.C. (Debbie) Duyndam
radioloog, OLVG

Drs. O. (Onno) Vijlbrief  
radioloog, ZGT locatie Hengelo, MRON

Drs. J.J. (Jurrit) Hof  
radioloog, Medisch Spectrum Twente, MRON

Drs. M.S. (Miou) Koopman  
radioloog, OLVG locatie Oost
 
Dr. M. (Monique) Maas  
radioloog, AvL

Dr. G.J. (Geert) Schenk  
neuro-anatoom, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Dr. J.J. (Joppe)  Schneiders  
radioloog, NWZ

16



17

AANTEKENINGEN
Neuroradiologie

woensdag 11 en donderdag 12 november 2020
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PROGRAMMA
Neuroradiologie
woensdag 11 en donderdag 12 november 2020

09:30 – 09:45   Opening en welkom door   
  dagvoorzitters & pitches sponsoren
  Drs. D.A.C. (Debbie) Duyndam, OLVG
  Drs. O. (Onno) Vijlbrief, MRON, locatie ZGT

09:45 – 10:35   Acuut brein: Trauma, gekoppeld aan 
  neuro-anatomie
  Dr. J.C.J. (Joost) Bot, Amsterdam UMC, locatie VUmc
  Dr. G.J. (Geert) Schenk, Neuro-anatoom, Amsterdam 
  UMC, locatie VUmc

10:35 – 11:25   Knollen en Bollen in het brein: 
  de solitaire massa
  Dr. L.M.M. (Loes) Braun, Erasmus MC
  Dr. M. (Monique) Maas, AvL

11:25 – 11:55   PAUZE

11:55 – 12:45   Witte stof: MS en als dat het niet is?
  Dr. J.J. (Joppe) Schneiders, NWZ
  Drs A.S. (Aaike) van den Berg, Erasmus MC

12:45 – 13:45   LUNCH
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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

13:45 – 14:35   Acuut brein: non-traumatisch; 
  vasculair
  Dr. B.J. (Bart) Emmer, AUMC, locatie AMC

14:35 – 15:05   PAUZE

15:05 – 15:55   Help, mijn rug doet pijn; als het geen 
  hernia is   
  Dr. J. (Jeanette) Bakker, Albert Schweitzer Ziekenhuis 
  Drs. J.J. (Jurrit) Hof, Medisch Spectrum Twente, MRON

15:55 – 16:50   Hoe overleef ik de dienst in tijden 
  van perfusie en Mr. Clean?
  Drs. M.S. (Miou) Koopman, OLVG locatie Oost
  Dr. J.W. (Jan Willem) Dankbaar, UMC Utrecht
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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

routebeschrijving
reehorst
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plattegrond
reehorst

hotel & congrescentrum reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM  EDE GLD
Tel. 0318 - 750300
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aanspreekpunten

Voorzitter Sandwichcursus-commissie: 
Dr. Linda Jacobi-Postma
Leden Sandwichcursus-commissie: 
Drs. Julia Huijbregts
Drs. Frank Wessels
Bureau NVvR: 
nvvr@radiologen.nl

nadere informatie

Torenlaan 5B   
1402 AT Bussum   
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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aantekeningen
algemeen



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

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


