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cardiovasculaire radiologie dinsdag
Dr. Nils Planken & Dr. Hein Stallmann 9 november 2021

thoraxradiologie woensdag
Dr. Arnoud Knoops & Dr. Hester van Piggelen–Gietema 10 november 2021

 donderdag thoraxradiologie
 11 november 2021 Dr. Arnoud Knoops & Dr. Hester van Piggelen–Gietema

 vrijdag cardiovasculaire radiologie
 12 november 2021 Dr. Nils Planken & Dr. Hein Stallmann
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INFORMATIE 
algemeEN

KOSTEN LEDEN NVvR   1 DAG  2 DAGEN

Tot en met 30 september 2021
AIOS / reductieleden en emeritusleden*  € 125,–  € 190,–
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG  € 215,–  € 340,–

Tot en met 31 oktober 2021
AIOS / reductieleden en emeritusleden*  € 150,–  € 215,–
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG  € 270,–  € 400,–

Vanaf 1 november 2021
AIOS / reductieleden en emeritusleden*  € 180,–  € 270,–
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG  € 345,–  € 525,–

KOSTEN NIET-LEDEN NVvR

AIOS     € 180,–  € 270,–
Medisch specialisten    € 345,–  € 525,– 

In deze kosten zijn koffie, thee en lunch inbegrepen.

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.



Beste collega’s,

Vier Sandwichcursussen hebben we de afgelopen anderhalf jaar noodgedwongen 
alleen online kunnen volgen, maar nu is het eindelijk weer zo ver: een fysieke 
Sandwichcursus, mét parallelsessies, kroketten bij de lunch, en de mogelijkheid 
bij te praten met uw collega’s. In november 2021 vindt de Sandwichcursus 
Cardiovasculaire Radiologie en Thoraxradiologie weer plaats in de Reehorst te Ede. 
Hoewel we nog niet weten hoe het er tegen die tijd voor zal staan met het COVID-19 
virus hebben we er alle vertrouwen in dat we met de dan geldende maatregelen 
een mooie bijeenkomst neer kunnen zetten. Zowel organisatiebureau BENG! als de 
Reehorst hebben veel flexibiliteit laten zien en al veel ervaring opgedaan met het 
organiseren van evenementen in deze tijd. Het zal een cursus zijn volgens de oude 
opzet, waarbij plenaire sessies worden afgewisseld met interactieve parallelsessies. 
We staan echter nooit stil in onze ontwikkeling en zullen ook goed gewaardeerde 
elementen uit de online cursussen mee nemen naar de fysieke cursussen. 

Onder leiding van Dr. Nils Planken en Dr. Hein Stallmann verzorgt de sectie 
Cardiovasculaire radiologie het programma op de dinsdag en vrijdag. Dr. Hester van 
Piggelen–Gietema en Dr. Arnoud Knoops hebben voor de woensdag en donderdag 
een gevarieerd programma samengesteld namens de sectie Thoraxradiologie. Op de 
volgende pagina’s leest u hun voorwoorden en het volledige programma. 

Wij hopen u allen weer face to face te zien op deze Sandwichcursus Cardiothoracale 
radiologie en verwachten een leerzame en gezellige cursus!

Namens de subcommissie Sandwichcursus,
Linda Jacobi-Postma 
Julia Huijbregts 
Frank Wessels
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Voorwoord
sandwichcursus
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INFORMATIE
INSCHRIJVING

en betaling SWC
• 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.

• 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 programma.

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

• Vóór 1 november 2021 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.

inschrijven  via  inschrijven.radiologen.nl
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• 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 2 november 2021 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.

algemene vergadering
Het bestuur van de NVvR roept haar leden op de Algemene Vergadering te bezoeken die op 
donderdag 11 november 2021 om 17:00 uur gehouden wordt in Hotel & Congrescentrum 
ReeHorst te Ede. 

inschrijven  via  inschrijven.radiologen.nl



INTRODUCTIE
cardiovasculaire radiologie

dinsdag 9 en vrijdag 12 november 2021

besTE collega,

Graag nodigen we u uit voor de Sandwichcursus Cardiovasculaire Radiologie 2021, 
die live in Ede zal worden gehouden. In het programma dat wij voor u hebben 
samengesteld besteden wij aandacht aan de belangrijke en groeiende rol van de 
radiologie en nucleaire geneeskunde bij diagnostiek, behandeling en follow-up van 
cardiovasculaire aandoeningen. 

Een voorbeeld van een grote en sterk groeiende tak van sport is beeldvorming 
bij ischemische hartziekten. De verschuiving naar imaging first zorgt voor een 
grotere vraag naar onze expertise en druk op de programma’s. Dit onderwerp komt 
zowel plenair als in parallelsessies uitgebreid aan bod met extra aandacht voor 
CADRADS, ischemie detectie (plenair) en MINOCA. Wellicht levert AI binnenkort 
een substantiële bijdrage aan snellere beeldvorming en beoordeling, kan het onze 
werkdruk verlichten en de rol van de radioloog kracht bijzetten.

Natuurlijk is er ook aandacht voor recente wetenschappelijke ontwikkelingen, 
de rol van AI (plenair) en toepassingen van cardiovasculaire beeldvorming in de 
sportcardiologie (plenair), bij systeemzieken, oncologie, devices en relevante 
longbevindingen. 

Wij hopen u te ontmoeten op de komende Sandwichcursus Cardiovasculaire 
Radiologie in Ede!

Nils Planken
Hein Stallmann  
Cursusleiders
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sprekerslijst
cardiovasculaire radiologie

dinsdag 9 en vrijdag 12 november 2021
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dr. matthijs boekholdt  
cardioloog, Amsterdam UMC 

drs. marieke de boer-hovinga  
radioloog, Amsterdam UMC 

dr. monique brink  
radioloog, Radboudumc 

dr. suzette elias-smale  
cardioloog, Radboudumc 

dr. daphne de groot  
radioloog, EZT

dr. jesse habets  
radioloog, Radboudumc 

dr. harald jorstad  
cardioloog, Amsterdam UMC / 
Sport Medisch Centrum Papendal 

dr. onno mets  
radioloog, Amsterdam UMC 

dr. firdaus mohamed hoesein  
radioloog, UMCU

Prof.dr. robin nijveldt  
cardioloog, Radboudumc 

CURSUSLEIDERS
Dr. nils planken 
radioloog, Amsterdam UMC

Dr. hein stallmann 
radioloog, Treant Zorggroep

Prof.dr. Mathias Prokop  
radioloog, Radboudumc 

dr. adrienne van randen  
radioloog, Amsterdam UMC 

Prof.dr. albert de roos  
radioloog, LUMC, emeritus 

drs. asbjörn scholtens  
nucleair geneeskundige, Meander MC 

drs. hans marc siebelink  
cardioloog, LUMC 

drs. miranda snoeren  
radioloog, Radboudumc 

dr. anje spijkerboer  
radioloog, Amsterdam UMC 

dr. Lauran stöger  
radioloog, LUMC 

Prof.dr. birgitta velthuis  
radioloog, UMCU



programma
cardiovasculaire radiologie

09:30 – 09:40   Opening en welkom door    
  voorzitters
  Dr. Nils Planken, Amsterdam UMC, locatie AMC
  Dr. Hein Stallmann, Treant Zorggroep

09:40 – 10:25   Plenaire sessie 1
  Innovatie in de cardiovasculaire 
  beeldvorming
  Prof.dr. Albert de Roos, emeritus, LUMC
  Prof.dr. Mathias Prokop, Radboudumc

10:25 – 10:55   PAUZE

10:55 – 11:50   Parallelsessie, ronde 1
  
11:50 – 12:00   zaalwissel

12:00 – 12:45   Plenaire sessie 2
  Niet-invasieve functionele testen; 
  MRI, SPECT, PET Rubidium
  Prof.dr. Robin Nijveldt, cardioloog, Radboudumc 
  Drs. Asbjörn Scholtens, nucleair geneeskundige, Meander MC

12:45 – 13:45   LUNCH

dinsdag 9 en vrijdag 12 november 2021
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13:45 – 14:40   Parallelsessie, ronde 2

14:40 – 14:50   zaalwissel

14:50 – 15:35   Plenaire sessie 3
  Cardiale beeldvorming en   
  sportcardiologie
  Prof.dr. Birgitta Velthuis, UMCU 
  Dr. Harald Jørstad, cardioloog, 
  Amsterdam UMC / Sport Medisch Centrum Papendal

15:35 – 15:40   Afsluiting
  Dr. Nils Planken, Amsterdam UMC, locatie AMC
  Dr. Hein Stallmann, Treant Zorggroep

15:40 – 16:10   PAUZE

16:10 – 17:05   Parallelsessie, ronde 3

9

De leerdoelen vindt u via .radiologen.nl
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1. CTA coronairen, systematische beoordeling 
 volgens CAD-RADS bij toenemende (dienst) aanvragen 
 Dr. Jesse Habets, Radboudumc
 Dr. Adrienne van Randen, Amsterdam UMC
 
2.  (M)INOCA, een zeldzame ziekte? (level 2-3)
 Drs. Miranda Snoeren, Radboudumc
 Dr. Suzette Elias–Smale, cardioloog, Radboudumc

3.  Voorbij het hart en de vaten: richting geven aan 
nevenbevindingen op cardiovasculaire CT’s en nucleaire 
onderzoeken (level 1-2)

 Dr. Onno Mets, Amsterdam UMC, locatie AMC
 Dr. Firdaus Mohamed Hoesein, UMCU
 
4.  Devices, hoe zien ze eruit en wat moeten wij ermee? 
 Dr. Anje Spijkerboer, Amsterdam UMC
 Dr. Daphne de Groot, EZT

5.  Cardiale tumoren
 Dr. Lauran Stöger, LUMC
 Dr. Hans Marc Siebelink, cardioloog, LUMC

6.  Cardiale betrokkenheid bij systeem ziekten 
 Drs. Marieke Hovinga–de Boer, Amsterdam UMC
 Dr. Matthijs Boekholdt, cardioloog, Amsterdam UMC

Level 1  AIOS overige differentiaties en algemeen radiologen

Level 2  AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen
 met interesse in betreffende aandachtsgebied

Level 3  fellows, radiologen met subspecialisatie

Workshops tijdens parallelsessies



GEACHTE collega,

Na een lange tijd van digitale nascholing is het ons een waar genoegen om u weer 
‘live’ te mogen uitnodigen op de vertrouwde congreslocatie ‘De Reehorst’ voor de 
Sandwichcursus Thoraxradiologie, op woensdag 10 en donderdag 11 november 2021! 

Als alles blijft meezitten, kunt u binnenkort weer met uw collega’s genieten van 
plenaire sessies met inspirerende sprekers en parallelsessies voor de praktische 
bijscholing op het gebied van de thoraxradiologie. 

We hebben een afwisselend programma opgesteld, waarbij natuurlijk wordt 
ingegaan op de huidige actualiteit, zoals de lange termijn effecten van COVID-19 
en de radiologische beelden die daarbij te verwachten zijn, maar er ook gekozen 
is voor onderwerpen die zich goed lenen om de kennis op het gebied van de 
thoracale radiologie op te frissen. Ook nu weer hebben we een mix gemaakt tussen 
specialistische thoracale onderwerpen en meer algemene parallelsessies, die 
direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Hierbij is uiteraard aandacht voor de 
nucleaire geneeskunde en wordt er ook stilgestaan bij de interventie mogelijkheden 
in de thorax.

In de 1e plenaire sessie krijgt u een overzicht van de snel ontwikkelende wereld van 
de Artificial Intelligence. Wat is er al op de markt en welk product moet u kiezen? 
En welke vragen kunt u stellen voordat u over gaat tot aanschaf? Aan de hand van 
voorbeelden in de thoraxradiologie wordt dit keuzeproces geïllustreerd.

In de tweede voordracht wordt stilgestaan bij de korte en lange termijn 
effecten van COVID-19. COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, 
is een heterogene ziekte die bij de meeste patiënten mild, maar bij een 
deel van de patiënten ernstiger verloopt met significante morbiditeit 

INTRODUCTIE
thoraxradiologie

woensdag 10 en donderdag 11 november 2021
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en mortaliteit. Ook het herstel na een doorgemaakte infectie verloopt heterogeen, 
waarbij een subgroep van patiënten met blijvende longparenchymschade zoals 
longfibrose te maken krijgt. 

In de laatste plenaire sessie is vervolgens het woord aan de longarts Marcel Veltkamp 
van het ILD expertisecentrum, St. Antonius ziekenhuis. Aan de hand van casuïstiek zal 
hij de verschillende oorzaken, diagnostiek en behandelingen van pulmonale fibrose 
bespreken en stil staan bij nieuwe concepten in de behandeling van interstitiële 
longziekten.

Tijdens de parallelsessies is er plaats voor drie interactieve case-based presentaties. 
De eerste draagt de prikkelende titel: ‘Cysteuze longziekten: don’t get lost in the black 
holes’. Het zal gaan over de cysten in de longen, en hoe je daar mee om moet gaan. De 
andere case-based sessie zal gaan over long noduli en zal de differentiaal diagnosen 
bespreken, die breder blijken te zijn dan sarcoïdose. Ten slotte is er aandacht voor de 
uitingen van vasculitis in de thorax.

Haemoptoë is een praktisch probleem dat in elk ziekenhuis voorkomt, in een 
andere parallelsessie wordt besproken welke beeldvorming hierbij hoort, wat de 
verschillende oorzaken kunnen zijn en welke interventiemogelijkheden er zijn om 
dit te behandelen. Ook wordt er bij de presentatie over  ‘vasculaire pathologie in de 
thorax’ stilgestaan bij de interventie radiologie, maar zal er tevens de mogelijkheid 
zijn de kennis van de acute en dienst casuïstiek op te frissen.

Verder is er een nucleaire sessie over de techniek en verschillende indicaties van 
de longperfusiescan, zoals (chronische) longembolieën, maar ook preoperatieve 
planning en het meten van cardiale shunts. En uiteraard kan een voordracht over 
de stadiëring van longkanker niet ontbreken, waarbij er ruime aandacht zal zijn 
voor uitdagende casuïstiek voor de radioloog en de nucleair geneeskundige bij het 
uniform toepassen van de TNM8. 

Kortom, het zal een zeer interessante dag worden en wij kijken er dan ook naar uit 
u in november weer te kunnen zien en te spreken. We wensen u een prettige en 
inspirerende cursus toe!

Arnoud Knoops
Hester van Piggelen–Gietema  
Cursusleiders
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sprekerslijst
thoraxradiologie

woensdag 10 en donderdag 11 november 2021
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dr. Erik Aarntzen
nucleair geneeskundige, Radboudumc

drs. pauline abrahams-van doorn  
radioloog, Erasmus MC

dr. selma algra  
radioloog, St. Antonius Ziekenhuis 

dr. Annemarieke bartels-rutten  
radioloog, AvL 

DRS. Sanne de boer
radioloog, MUMC+

DR. reinoud bokkers
radioloog, UMCG

dr. rogier van dijk
radioloog, Isala Ziekenhuis

dr. nel hagen
nucleair geneeskundige, Diakonessenhuis

dr. peter jacobs
radioloog, St. Antonius Ziekenhuis

CURSUSLEIDERS
Dr. arnoud knoops 
radioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dr. hester van 
piggelen-gietema 
radioloog, MUMC+

drs. lucianne langezaal
radioloog, St. Antonius Ziekenhuis

drs. kicky van leeuwen
researcher, Radboudumc

drs. david meek
radioloog, Treant Zorggroep

drs. mariska rossius
radioloog, Erasmus MC

drs. marcela spee-dropková  
radioloog, Groene Hart Ziekenhuis

drs. joline trap-de jong  
radioloog, Meander Medisch Centrum

dr. marcel veltkamp  
longarts, ILD Expertisecentrum, 
St. Antonius Ziekenhuis

dr. rianne wittenberg  
radioloog, AvL



PROGRAMMA
thoraxradiologie

woensdag 10 en donderdag 11 november 2021
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09:30 – 09:40   Opening en welkom door   
  voorzitters
  Dr. Hester van Piggelen–Gietema, MUMC+
  Dr. Arnoud Knoops, Jeroen Bosch Ziekenhuis

09:40 – 10:25   Plenaire sessie 1
  AI en de thorax: 
  wat is er nu beschikbaar en 
  hoe kies ik nu het juiste product?
  Drs. Kicky van Leeuwen, Radboudumc

10:25 – 10:35   zaalwissel

10:35 – 11:30   Parallelsessie, ronde 1
  
11:30 – 12:00   PAUZE

12:00 – 12:45   Plenaire sessie 2
  De korte en lange termijn 
  effecten van COVID-19
  Drs. Mariska Rossius, Erasmus MC

12:45 – 13:45   LUNCH

13:45 – 14:40   Parallelsessie, ronde 2

14:40 – 14:50   zaalwissel



15

14:50 – 15:35   Plenaire sessie 3
  Diagnostiek en behandeling 
  bij longfibrose; 
  mag collega Raghu met pensioen?
  Dr. Marcel Veltkamp, ILD Expertisecentrum, 
  St. Antonius Ziekenhuis

15:35 – 15:40   Afsluiting
  Dr. Hester van Piggelen–Gietema, MUMC+
  Dr. Arnoud Knoops, Jeroen Bosch Ziekenhuis

15:40 – 16:10   PAUZE

16:10 – 17:05   Parallelsessie, ronde 3

De leerdoelen vindt u via .radiologen.nl
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1. De longperfusie scan: verschillende indicaties (level 1) 
 Dr. Nel Hagen, Diakonessenhuis
 Dr. Erik Aarntzen, Radboudumc

2.  Vasculaire pathologie in de thorax (level 2)
 Dr. Rogier van Dijk, Isala Ziekenhuis
 Dr. Peter Jacobs, St. Antonius Ziekenhuis

3.  Thoracale vasculitis (level 2-3)
 Drs. Lucianne Langezaal, St. Antonius Ziekenhuis
 Drs. David Meek, Treant Zorggroep

4.  TNM 8, revisies en uitdagende cases in de praktijk (level 2-3)
 Dr. Annemarieke Bartels–Rutten, AvL
 Dr. Rianne Wittenberg, AvL

5.  Case based session: pulmonale noduli: connect the dots! 
(level 1-2)

 Dr. Selma Algra, St. Antonius Ziekenhuis
 Drs. Pauline Abrahams–van Doorn, Erasmus MC

6. Case based session: cysteuze longziekten:  
don’t get lost in the black holes (level 1-3)

 Drs. Joline Trap–de Jong, Meander Medisch centrum
 Drs. Marcela Spee–Dropková, Groene Hart Ziekenhuis

7. HaemoptoË, de diagnostiek en behandeling (level 2-3) 
 Drs. Sanne de Boer, MUMC+
 Dr. Reinoud Bokkers, UMCG

Level 1  AIOS overige differentiaties en algemeen radiologen

Level 2  AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen
 met interesse in betreffende aandachtsgebied

Level 3  fellows, radiologen met subspecialisatie

Workshops tijdens parallelsessies
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routebeschrijving
reehorst

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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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:



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

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.


