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Beste collega’s,

Na een prachtige online Sandwichcursus in februari mogen we u uitnodigen voor de 
volgende Sandwichcursus met als thema’s hoofd-hals- en acute radiologie.

Ook deze Sandwichcursus zal weer in zijn geheel online plaatsvinden. De 
cursusleiders hebben een zorgvuldig opgezet programma met plenaire presentaties 
en plenaire workshops, en bieden wederom een mooi divers programma aan, 
geschikt voor  beginnende differentianten tot door de wol geverfde radiologen. De 
sessies bieden mogelijkheid tot interactie, hetzij via polls, hetzij via de chat, waar de 
cursusleiders als gastheer- of vrouw voor u het woord zullen doen. 

Onze dank is groot aan de cursusleiders, sprekers en congresorganisatie BENG! die 
er alles aan doen om de cursus op een professionele manier te presenteren. Zij laten 
hierin een enorme inzet en flexibiliteit zien. 

Onder leiding van Miguel Palm en Bas Hammer verzorgt de sectie hoofd-
halsradiologie de dinsdag en de vrijdag. 

De woensdag en donderdag worden verzorgd door de sectie acute radiologie, onder 
leiding van Bernd Teunissen en. Ruth Smit. 

Leest u op de volgende pagina’s hun voorwoorden en het volledige programma. 
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Voorwoord
sandwichcursus



Het organiseren van een dergelijk event gaat gepaard met hogere kosten dan een 
reguliere sandwichcursus; om financieel gezond te blijven en garant te kunnen 
blijven staan voor uw nascholing zijn de inschrijfgelden kostendekkend. We zijn dan 
ook enorm blij dat onze sponsoren ons ook dit keer weer ondersteunen.

Wij wensen u veel plezier en leerzame dagen met de komende Sandwichcursus.

Namens de subcommissie Sandwichcursus,
Linda Jacobi-Postma 
Julia Huijbregts 
Frank Wessels

algemene vergadering
De Algemene Vergadering van de NVvR zal plaatsvinden op 
donderdag 17 juni 2021 om 17.00 uur.

3



Deelname online via streaming  1 DAG  2 DAGEN
Tot en met 16 mei 2021 (early bird)
AIOS / reductieleden en emeritusleden  € 110,– € 170,–
Radiologen / dubbelleden NVvR – NVNG  € 195,– € 350,–
Vanaf 17 mei 2021
AIOS / reductieleden en emeritusleden   € 130,–  € 210,–
Radiologen / dubbelleden NVvR – NVNG  € 250,–  € 460,–
Niet-leden NVvR
AIOS     € 130,–  € 210,–
Medisch specialisten   € 250,–  € 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 7 juni 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 Hoofd-Hals Radiologie en Acute Radiologie 
is bij de NVvR en NVNG aangevraagd. 

• De door u behaalde punten zullen door het congresbureau BENG! worden bijge-
schreven 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.

INFORMATIE 
algemeEN
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INTRODUCTIE
hoofd-hals radiologie

dinsdag 15 en vrijdag 18 juni 2021

GEACHTE collega’s,

Als radioloog willen we graag toegevoegde waarde hebben voor de klinische 
praktijk. Om iets te kunnen toevoegen, moeten we weten wat de aanvrager van ons 
wil en moet weten. Daar waar de grenzen van de klinische beoordeling zijn bereikt, 
kunnen wij deze middels beeldvorming verleggen. 

Welkom op de Sandwichcursus Hoofd-Hals radiologie van 2021! Dit jaar in een 
online editie die bestaat uit zeven plenaire, maar interactieve sessies. 

Allereerst zal de niet-traumatische acute hoofd-hals pathologie in de dienst 
besproken worden. Vanwege de complexe anatomie en het risico op een vertraagde 
of onjuiste diagnose kan deze pathologie - met name in de dienst - een uitdaging 
zijn. Naast relevante bevindingen zullen de wegen waarlangs infectie zich kan 
verspreiden besproken worden.

Hierop volgt alles over MRI bij Ménière. Endolymfatische hydrops ligt ten grondslag 
aan de ziekte van Ménière. Deze hydrops is te graderen op MRI en erkend als een 
betrouwbare techniek om Ménière vast te stellen. Ter sprake zullen komen hoe 
endolymfatische hydrops gedetecteerd en gegradeerd kan worden, pitfalls alsook 
overige toepassingen buiten Ménière. 

Cysteuze laesies in de hals kunnen congenitaal of verworven zijn en de differentiaal-
diagnose varieert met de leeftijd. In de derde sessie worden benigne en maligne 
oorzaken belicht, evenals de optimale methode van beeldvorming en indicatie voor 
FNA.

Op het grensvlak tussen de nucleaire geneeskunde en de radiologie ligt 
de beeldvorming van bijschildklieradenomen. Zowel 4D-CT, Sestamibi 

5



SPECT/CT als Choline-PET-CT kunnen gebruikt worden voor het lokaliseren van het 
bijschildklieradenoom. De juiste preoperatieve beeldvorming kan bijdragen aan 
een minimaal invasieve parathyroidectomie. Tijdens deze Sandwichcursus zullen 
voor- en nadelen van deze beeldvormende technieken besproken worden evenals 
tips om uw detectie van bijschildklieradenomen naar een hoger plan te brengen.

Voor de evaluatie van geleidings- en perceptieve doofheid is kennis van zowel 
de anatomie noodzakelijk als van de meest voorkomende typen van pathologie. 
Tijdens de sessie over beeldvorming bij gehoorverlies zullen praktische checklists 
voorgesteld worden voor de analyse van geleidingsdoofheid en perceptieve 
doofheid. 

Tips en tricks voor een betere (differentiaal) diagnose van laesies in de orbita komen 
vervolgens aan bod. MRI is de meest geschikte techniek voor nadere karakterisering 
van orbitale laesies, aangezien gedetailleerde anatomische informatie en 
betrokkenheid van en uitbreiding in specifieke intra-orbitale structuren richting 
geeft aan de differentiaal diagnose. Benigne massa’s, inflammatoire aandoeningen 
en maligne massa’s zullen alle de revue passeren.

Als afsluitende sessie zal een case-based overzicht gepresenteerd worden van de 
meest voorkomende pathologie bij MRI van de plexus brachialis. Voorbeelden 
van neoplastische en niet-neoplastische ziekten zullen gebruikt worden om uw 
interpretatie vermogen nog verder te vergroten. 

Rest ons alleen nog u een leerzame, interessante en inspirerende cursus te wensen!

Met hartelijke groet,
Miguel Palm en Bas Hammer
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PROGRAMMA
hoofd-hals radiologie

09:00 – 09:10   Opening en welkom door   
  dagvoorzitters
  Dr. Bas Hammer, HagaZiekenhuis
  Dr. Miguel Palm, Maastricht UMC+

09:10 – 09:55   Niet-traumatische acute hoofd-hals 
  pathologie in de dienst
  Dr. Peter Jan van Laar, ZGT, locatie Almelo, MRON

09:55 – 10:05   PAUZE

10:05 – 10:50   MRI bij Ménière
  Drs. Onno Vijlbrief, ZGT, MRON
  Drs. Lisa de Pont, HagaZiekenhuis

10:50 – 11:00   PAUZE

11:00 – 11:45   Cysteuze laesies in de hals
  Drs. Maud Tijssen, Maastricht UMC+
  Drs. Tamara Meulman, Maasstad Ziekenhuis

11:45 – 11:55   PAUZE

11:55 – 12:40   Bijschildklieradenoom 4D-CT en 
  nucleaire alternatieven
  Drs. Jochem van der Pol, Maastricht UMC+
  Drs. Anna van Kroonenburgh, Maastricht UMC+

dinsdag 15 en vrijdag 18 juni 2021
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12:40 – 13:25   LUNCH

13:25 – 14:10   Beeldvorming bij gehoorverlies
  Dr. Anton Meijer, Radboudumc
  Drs. Anke van der Eerden, Erasmus MC

14:10 – 14:20   PAUZE

14:20 – 15:05   Orbitale tumoren   
  Dr. Pim de Graaf, Amsterdam UMC
  Dr. Maartje de Win, Amsterdam UMC

15:05 – 15:15   PAUZE

15:15 – 16:00   plexus brachialis
  Dr. Robert Kwee, Zuyderland MC
  Drs. Bram Fasen, Zuyderland MC

16:00 – 16:15   Afsluiting dagvoorzitters
  Dr. Bas Hammer, HagaZiekenhuis
  Dr. Miguel Palm, Maastricht UMC+
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GEACHTE collega’s,

De acute radiologie bevat een breed scala aan pathologie, waarbij geldt dat de 
uitkomst voor de patiënt sterk verbetert wanneer beeldvorming in een vroeg 
stadium van het diagnostisch proces plaatsvindt. De afgelopen jaren neemt de 
vraag naar radiologische onderzoeken in een acute setting toe, met name in de 
diensturen. Dit is inmiddels het nieuwe normaal: 24/7 patiënten beoordelen met de 
daarbij behorende diagnostiek. Als radiologen moeten wij ons zichtbaar maken en 
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, aangezien wij een sleutelrol spelen in 
de opvang van de acute patiënt.

Welkom bij deze onlineversie van de Sandwichcursus Acute Radiologie. In de 
zeven plenaire sessies zal een divers aanbod van onderwerpen de revue passeren. 
Onderwerpen van top tot teen, zoals acute hersenhulp belicht vanuit een perifeer 
centrum, ALERT bij longembolieën, onverwachte diagnoses, acute buik bij 
gynaecologische pathologie en fracturen bij kinderen.

Onze gastspreker dr. Susan Cross uit Londen zal haar ervaringen delen omtrent 
grote incidenten. Zij heeft in haar carrière meerdere crisissituaties meegemaakt, 
zoals terroristische aanslagen en ICT-storingen door een cyberaanval. Susan zal ons 
laten zien waar je als radioloog mee geconfronteerd kunt worden en hoe je je als 
afdeling op incidenten kunt voorbereiden.

We hopen u in groten getale online te verwelkomen op deze SWC acute radiologie!

Met vriendelijke groet,
Bernd Teunissen en Ruth Smit

INTRODUCTIE
acute radiologie

woensdag 16 en donderdag 17 juni 2021
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PROGRAMMA
acute radiologie

woensdag 16 juni 2021

09:00 – 09:10   Opening en welkom door   
  dagvoorzitters
  Drs. Bernd Teunissen, Amsterdam UMC
  Drs. Ruth Smit, Amsterdam UMC

09:10 – 09:55   Longembolieën: ALERT
  Dr. Lilian Meijboom, Amsterdam UMC
  Dr. Esther Nossent, longarts, Amsterdam UMC

09:55 – 10:05   PAUZE

10:05 – 10:50   Fracturen bij kinderen
  Dr. Ronni Wessels, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/NKI
  Drs. Floor Klerx-Melis, Hagaziekenhuis

10:50 – 11:00   PAUZE

11:00 – 11:40   Disaster radiology
  Dr. Susan Cross, Consultant Radiologist, 
  Barts Health NHS Trust, London

11:40 – 11:50   PAUZE
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11:50 – 12:30   Cardiale bevindingen 
  op acute beeldvorming  
  Dr. Nils Planken, Amsterdam UMC

12:30 – 13:15   LUNCH

13:15 – 14:00   Acute abdomen: acute gynaecologische 
  pathologie
  Drs. Elise Roele, MUMC+
  Drs. Bibi Martens, MUMC+

14:00 – 14:10   PAUZE

14:10 – 14:55   Acute hersenhulp en intra-arteriële 
  trombectomie (IAT)   
  Drs. Ilse van Dop, Ziekenhuis Rijnstate
  Prof. dr. Jeanette Hofmeijer, neuroloog, Rijnstate

14:55 – 15:05   PAUZE

15:05 – 15:50   Dissecties    
  Drs. Sanne de Boer, MUMC+
  Prof. Dr. Michiel de Haan, MUMC+

15:50 – 15:55   Afsluiting dagvoorzitters
  Drs. Bernd Teunissen
  Drs. Ruth Smit, Amsterdam UMC
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PROGRAMMA
acute radiologie

donderdag 17 juni 2021

09:00 – 09:10   Opening en welkom door   
  dagvoorzitters
  Drs. Bernd Teunissen, Amsterdam UMC
  Drs. Ruth Smit, Amsterdam UMC

09:10 – 09:55   Dissecties    
  Drs. Sanne de Boer, MUMC+
  Prof. Dr. Michiel de Haan, MUMC+

09:55 – 10:05   PAUZE

10:05 – 10:50   Longembolieën: ALERT
  Dr. Lilian Meijboom, Amsterdam UMC
  Dr. Esther Nossent, longarts, Amsterdam UMC

10:50 – 11:00   PAUZE

11:00 – 11:40   Disaster radiology
  Dr. Susan Cross, Consultant Radiologist, 
  Barts Health NHS Trust, London

11:40 – 11:50   PAUZE
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11:50 – 12:35   Fracturen bij kinderen
  Dr. Ronni Wessels, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/NKI
  Drs. Floor Klerx-Melis, Hagaziekenhuis

12:35 – 13:20   LUNCH

13:20 – 14:00   Cardiale bevindingen 
  op acute beeldvorming  
  Dr. Nils Planken, Amsterdam UMC

14:00 – 14:10   PAUZE

14:10 – 14:55   Acute abdomen: 
  acute gynaecologische pathologie
  Drs. Elise Roele, MUMC+
  Drs. Bibi Martens, MUMC+

14:55 – 15:05   PAUZE

15:05 – 15:50   Acute hersenhulp en intra-arteriële 
  trombectomie (IAT)   
  Drs. Ilse van Dop, Ziekenhuis Rijnstate
  Prof. dr. Jeanette Hofmeijer, neuroloog, Rijnstate

15:50 – 15:55   Afsluiting dagvoorzitters
  Drs. Bernd Teunissen
  Drs. Ruth Smit, Amsterdam UMC
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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.


