online
onderwijs À la carte

sandwich

cursus
2–5 feb ’21
GE Healthcare
mammaradiologie
Drs. Saskia Kolkman & Dr. Claudette Loo

msk
Drs. Alexander Scholtens & Drs. Frank Smithuis

donderdag
4 februari 2021

msk

vrijdag
5 februari 2021

mammaradiologie

dinsdag
2 februari 2021
woensdag
3 februari 2021

Drs. Alexander Scholtens & Drs. Frank Smithuis

Drs. Saskia Kolkman & Dr. Claudette Loo

www.radiologen.nl
Georganiseerd door de Sandwichcursus Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie

Voorwoord
sandwichcursus
Beste collega’s,
De Sandwichcursus met als thema’s Mamma- en Musculoskeletale radiologie
was oorspronkelijk gepland in juni 2020, maar kon niet doorgaan in verband met
het inmiddels welbekende Coronavirus. Besloten werd de cursus in zijn geheel te
verplaatsen naar februari 2021. In de tussentijd volgde een serie webinars en in
september kon er nog een aangepaste Sandwichcursus/Radiologendag worden
georganiseerd in de ReeHorst, maar een fysieke cursus in november bleek ook
al snel niet meer mogelijk. Alle zeilen werden bijgezet om het programma op een
aantrekkelijke manier volledig digitaal aan te bieden. Daarin proberen we onszelf
steeds te verbeteren. Gelukkig ondersteund door het grote aantal deelnemers!
Ook deze Sandwichcursus zal weer in zijn geheel online plaatsvinden. De
cursusleiders hebben hun zorgvuldig opgezette programma met parallelsessies
om moeten zetten naar een volledig plenair aanbod, maar bieden wederom een
mooi divers programma aan. Onze dank is groot aan de cursusleiders, sprekers en
congresorganisatie BENG! die er alles doen aan om de cursus op een professionele
en interactieve manier te presenteren. Zij laten hierin een enorme inzet en flexibiliteit
zien.
Onder leiding van Saskia Kolkman en Claudette Loo verzorgt de sectie
Mammaradiologie het programma op de dinsdag en de vrijdag. De woensdag en
donderdag worden verzorgd door de sectie Musculoskeletale radiologie,
onder leiding van Alexander Scholtens en Frank Smithuis.
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Leest u op de volgende pagina’s hun voorwoorden en het volledige programma.
Met de organisatie van een online Sandwichcursus nemen helaas de kosten niet veel
af. Een veelgehoorde vraag na de online Sandwichcursus van november ging over de
relatief hoge inschrijfkosten van de Sandwichcursus; klopt dat wel? Waarom kunnen
andere onlinecongressen veel goedkoper? Met het huidige inschrijfgeld is de
Sandwichcursus net, of net niet, kostendekkend. Het geld dat niet uitgegeven wordt
aan de catering voor de deelnemers en zaalhuur, wordt nu uitgegeven aan opbouw
van een studio en audiovisuele ondersteuning.
Met ons aantal landelijke deelnemers kunnen we natuurlijk niet opboksen tegen
de duizenden inschrijvingen die de grote internationale congressen wel hebben,
en daarmee voordeliger zijn. Daarnaast is de sponsoring digitaal en in 2020 veel
lastiger. We zijn erg blij met de sponsoren die ons in deze lastige tijd financieel blijven
ondersteunen. Dankzij hen kunnen we voor de SWC in februari u een early bird fee
aanbieden, schrijf u dus snel in!
Wij wensen u veel plezier en leerzame dagen met de komende Sandwichcursus.
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Namens de subcommissie Sandwichcursus,
Linda Jacobi-Postma
Julia Huijbregts
Frank Wessels

INFORMATIE
algemeEN
Deelname online via streaming
Tot en met 3 januari 2021 (early bird)
AIOS / reductieleden en emeritusleden		
Radiologen / dubbelleden NVvR – NVNG		

1 DAG

2 DAGEN

€ 110,–
€ 195,–

€ 170,–
€ 350,–

Vanaf 4 januari 2021
AIOS / reductieleden en emeritusleden 		
Radiologen / dubbelleden NVvR – NVNG		

€ 130,–
€ 250,–

€ 210,–
€ 460,–

Niet-leden NVvR
AIOS 				
Medisch specialisten			

€ 130,–
€ 250,–

€ 210,–
€ 460,–

• U schrijft zich in door in te loggen met uw lidnummer en wachtwoord (hetzelfde
wat u gebruikt voor de NVvR website). Voor 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
plenaire programma.
• Uw inschrijvingsbevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres zoals
opgenomen in het ledenbestand van de NVvR.
• Annulering vóór 29 januari 2021 is kosteloos en kunt u zelf regelen via de link
‘inschrijven.radiologen.nl’. Restitutie van uw inschrijfgeld geschiedt later. Na
deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
• Accreditatie voor de Sandwichcursus Mammaradiologie en MSK Radiologie is bij
de NVvR en NVNG aangevraagd.
• De door u behaalde punten zullen door het congresbureau BENG! worden bijgeschreven in uw persoonlijke GAIA dossier. Hier is uw BIG-nummer voor nodig en
het is van belang dat dit nummer is opgenomen in de ledenadministratie.
• Het congresprogramma is terug te vinden via de RADApp op uw mobiele
telefoon, tablet of laptop.

inschrijven via inschrijven.radiologen.nl
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INTRODUCTIE
mammaradiologie
dinsdag 2 en vrijdag 5 februari 2021
GEACHTE collega’s,
Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor de SWC mammaradiologie op 2
en 5 februari 2021. Omdat het te verwachten is dat het coronavirus nog onder ons
is in februari is er besloten deze SWC geheel online aan te bieden waarbij er live
gepresenteerd zal worden vanuit de studio in de ReeHorst te Ede.
Op onze oproep hebben zich tot onze grote vreugde een groot aantal enthousiaste
nieuwe sprekers aangediend naast de meer ervaren sprekers. Een oncoloog,
plastisch chirurg en een epidemioloog zullen met hun inbreng deze SWC een
multidisciplinair karakter geven.
Het programma bestaat uit 8 opeenvolgende sessies samengesteld voor zowel de
algemene radioloog, startende mammaradioloog, de ervaren mammaradioloog en
natuurlijk de arts-assistenten. Inhoudelijk is het een gevarieerd programma met
voordrachten over contrast mammografie, hoever zijn we met Artificial intelligence
in multimodale toepassingen, radiofrequente lokalisatie van niet-palpabele
mammatumoren. Afgewisseld met hoofdbrekende casuïstiek en een BI-RADSquiz. Verder voordrachten over Immuun checkpoint remmers en de impact op
radiologische beeldvorming, de resultaten van de DENSE-trial en de invloed op
de praktijk. Afgesloten met mamma prothesen van Grachtengordel tot in ’t Gooi.
Door gebruik te maken van polls met mogelijkheden tot stemmen en de chat functie
gedurende de sessies proberen we de sessies toch zo interactief mogelijk te maken.
Om je toch een echt SWC cursus gevoel te geven adviseren we je om thuis vooral niet
te vergeten voor de lunch de kroketten in de oven te doen:)
We hopen jullie in groten getale digitaal te mogen verwelkomen op een van de SWC
dagen.
Hartelijke groet,
Claudette Loo en Saskia Kolkman
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PROGRAMMA
mammaradiologie
dinsdag 2 en vrijdag 5 februari 2021
09:00 – 09:10 		
Opening en welkom door 		
		dagvoorzitters
		
Drs. Saskia Kolkman, AUMC lokatie AMC
		
Dr. Claudette Loo, NKI AVL
09:10 – 09:45 		
		
		

Artificial Intelligence, multimodale
toepassingen in de praktijk
Dr. Ritse Mann, Radboudumc /NKI AVL

09:45 – 09:55 		

PAUZE

09:55 – 10:30 		
		
		
		
		

Radiofrequente lokalisatie van nietpalpabele tumoren. Toepassingen, tips
& tricks, eerste resultaten
Dr. Margreet van de Schaaf, Medisch Spectrum Twente
Drs. Anke Cristenhusz, Universiteit Twente

10:30 – 10:40 		

PAUZE

10:40 – 11:25 		
Contrast mammografie –
		toepassingsmogelijkheden
		
Drs. Katja Duvivier, AUMC, locatie VUmc
		
Drs. Lisanne Brunekreeft, AUMC, locatie VUmc
11:25 – 11:35 		

PAUZE

11:35 – 12:10 		
Immuun checkpoint remmers bij
		het mammacarcinoom.
		
Nieuwe behandelingen en resultaten
		
Dr. Marleen Kok, medisch oncoloog NKI AVL
12:10 – 12:55 		

LUNCH
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12:55 – 13:40 		
		
		
		

De BI-RADS-quiz; test uw kennis aan
de hand van casuïstiek
Dr. Marianne van Beusekom-Voogt, Amstelland
Dr. Annemarie Schmitz, Deventer Ziekenhuis

13:40 – 13:50 		

PAUZE

13:50 – 14:25 		
Aanvullende MRI-screening in het
		
bevolkingsonderzoek bij vrouwen
		
met zeer dicht borstweefsel: de
		DENSE trial			
		
Prof. Dr. Carla van Gils, Epidemioloog, Julius Centrum,
		UMCU
14:25 – 14:35 		

PAUZE

14:35 – 15:20 		
What about ……… What Else?
		
Hoofdbrekende casuïstiek in ons
		dagelijks mammaprogramma
		
Drs. Elian Wolters-van der Ben, St. Antonius Utrecht
		
Drs. Shirley Go, Noordwest Ziekenhuisgroep
15:20 – 15:30 		

PAUZE

15:30 – 16:15 		
		
		
		
		

Mamma prothesen - van de
Grachtengordel tot in ’t Gooi
Drs. Maud Hegeman, Amstelland
Drs. Esteban van Keulen, Tergooi Ziekenhuis
Drs. Saskia Fuchs, plastisch chirurg, Tergooi Ziekenhuis

16:15 – 16:20 		

Afsluiting dagvoorzitters
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INTRODUCTIE
msk
woensdag 3 en donderdag 4 februari 2021
GEACHTE collega’s,
Gezien de voor u bekende mondiale omstandigheden zijn wij recent genoodzaakt
gebleken deze sandwichcursus opnieuw en iets anders te introduceren. 2020 werd
begin 2021 en de vertrouwde gang van zaken waaronder de parallelsessies en de bij
SWC horende gezelligheid, moest worden aangepast. Ondanks deze aanpassingen
zijn wij ervan overtuigd dat we met deze onlinevariant wel de bekende kwaliteit van
nascholing kunnen bieden.
Hoogstaande diagnostiek komt in de dagelijkse praktijk het beste tot zijn recht als
deze wordt gecombineerd met goede samenwerking. Daarom hebben wij voor
u een programma samengesteld waarin de multidisciplinaire rol van de (MSK-)
radioloog centraal staat. Het diverse palet van werkzaamheden in de praktijk
wordt weergegeven door de subspecialisten die vandaag zullen spreken over hun
ervaringen met de (oncologische)orthopedie, sportgeneeskunde, reumatologische
ziektebeelden, botbiopten en keuzes bij beeldvorming.
Met het uitnodigen van sprekers uit alle windstreken en met zowel academische als
perifere achtergrond bieden we u afwisselende inzichten in hun samenwerking en
benaderingen van nieuwe ontwikkelingen.
Graag willen wij alle sprekers, inclusief de sprekers die door de benodigde
aanpassingen aan het programma ditmaal niet ingepast konden worden, nogmaals
hartelijk danken voor hun bijdrage en flexibiliteit. Wij wensen u een inspirerende
en leerzame dag!
Met hartelijke groet,
Alexander Scholtens en Frank Smithuis
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PROGRAMMA
MSK
woensdag 3 en donderdag 4 februari 2021
09:00 – 09:10 		
Opening en welkom door 		
		dagvoorzitters
		
Drs. Alexander Scholtens, Tergooi
		
Drs. Frank Smithuis, Amsterdam UMC, locatie AMC
09:10 – 09:55 		
		
		
		

Traumatische knieletsels, wat de
orthopedisch chirurg wil weten
Drs. David Hanff, Erasmus MC
Dr. Tom Piscaer, orthopedisch chirurg, Erasmus MC

09:55 – 10:05 		

PAUZE

10:05 – 10:50 		
You never walk alone
		
Drs. Steven van Bokhoven, Sint Maartenskliniek
		
Drs. Prashant Komdeur, Sport Medisch Centrum
		Papendal
10:50 – 11:00 		

PAUZE

11:00 – 11:45 		
		
		
		
		

SpA, het andere dagje sauna
Drs. Mies Korteweg,
Reade centrum revalidatie-reumatologie
Drs. Mascha Wessels,
Reade centrum revalidatie-reumatologie

11:45 – 11:55 		

PAUZE
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11:55 – 12:40 		
		
		
		
		

Keuze(s) en strategie bij beeldvorming
van de orthopedische patiënt: 		
nucleair vs radiologie
Drs. Frits Smit, nucleair geneeskundige, Alrijne
Drs. Jasper Bisselink, Alrijne Ziekenhuis

12:40 – 13:25 		

LUNCH

13:25 – 14:10 		
MSK Oncologie: het pad van diagnose
		tot OK
		
Drs. Jacky de Rooy, Radboudumc
		
Dr. Ingrid van der Geest, orthopedisch chirurg,
		Radboudumc
14:10 – 14:20 		

PAUZE

14:20 – 15:05 		
		
		
		

Bot Biopten. Hard core business voor
de MSK radioloog		
Drs. Charlotte Haag, UMCG
Drs. Ton Velleman, UMCG

15:05 – 15:15 		

Afsluiting dagvoorzitters
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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.

