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Georganiseerd door de Sandwichcursus Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie

GE Healthcare

musculoskeletale radiologie dinsdag
Drs. Frank Smithuis & Drs. David Hanff 21 juni 2022

kinderradiologie woensdag
Drs. Elise Brouwers & Dr. Willemijn Klein 22 juni 2022

 donderdag kinderradiologie
 23 juni 2022 Drs. Elise Brouwers & Dr. Willemijn Klein

 vrijdag musculoskeletale radiologie
 24 juni 2022 Drs. Frank Smithuis & Drs. David Hanff
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INFORMATIE 
algemeEN

KOSTEN LEDEN NVvR   1 DAG  2 DAGEN

Tot en met 15 mei 2022
AIOS / reductieleden en emeritusleden*  € 125,–  € 190,–
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG  € 215,–  € 340,–

Vanaf 16 mei tot en met 13 juni 2022
AIOS / reductieleden en emeritusleden*  € 150,–  € 215,–
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG  € 270,–  € 400,–

Vanaf 14 juni 2022
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,

Wij nodigen u graag uit voor de Sandwichcursus van 21- 24 juni 2022 in de ReeHorst 
te Ede.

Ook deze keer hebben de cursusleiders weer een prachtig programma samengesteld. 
Op dinsdag en vrijdag heeft de sectie Musculoskeletale radiologie onder leiding 
van Frank Smithuis en David Hanff een programma dat geïnspireerd is op het 
visiedocument van de NVvR. Hierin is bij de plenaire sessies aandacht voor 
nieuwe technieken en AI en wordt bij de parallelsessies uw kennis over allerhande 
musculoskeletale onderwerpen opgefrist. 

De woensdag en donderdag zijn samengesteld namens de sectie Kinderradiologie 
door Elise Brouwers en Willemijn Klein. Allemaal moeten we wel eens een onderzoek 
van een kind beoordelen, aandachtsgebied of niet. En nee, kinderen zijn echt geen 
kleine volwassenen. Elise en Willemijn zijn erin geslaagd een interessant programma 
samen te stellen voor alle radiologen, van beginnende collega’s in opleiding tot zij  
die al door de wol geverfd zijn. 

De kracht van de Sandwichcursus ligt in de kleinschalige sessies; waarin 
laagdrempelig interactie met sprekers en mederadiologen mogelijk is en waar op 
een afgestemd level kan worden onderwezen. We kunnen ons gelukkig prijzen met 
cursusleiders die altijd weer goede sprekers weten aan te trekken. Ook dit keer weer 
allemaal deskundigen uit eigen land, waardoor de presentaties uitstekend
aansluiten op de Nederlandse praktijk.  
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Voorwoord
sandwichcursus



Daarnaast is het contact met collega’s voor velen een belangrijke reden om naar de 
Sandwichcursus te komen. Mede daarom zijn we erg blij dat de cursus weer live zal 
kunnen plaatsvinden. 

We krijgen vaak de vraag of we de Sandwichcursus niet in hybride vorm (zowel 
fysiek als online) kunnen aanbieden. Dit is helaas niet zo eenvoudig als dat het 
wellicht lijkt. De kosten voor de audiovisuele ondersteuning van een online event 
zijn aanzienlijk, terwijl bij een hybride event daarnaast ook nog alle organisatie ter 
plaatse (o.a. zaalhuur en catering) berekend moet worden. Dit is niet haalbaar voor 
onze vereniging zonder significante verhoging van de inschrijfkosten. Daarnaast is 
het een uitdaging om hybride nascholing op een zodanige manier aan te bieden dat 
die bij het concept van de Sandwichcursus past; met veel laagdrempelige interactie. 

De Sandwichcursus-commissie doet er alles aan om uw bij- en nascholing prettig en 
op een hoog niveau te houden. Mocht u tips voor ons hebben, dan houden wij ons 
uiteraard van harte aanbevolen. 

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

Namens het dagelijks bestuur van de Sandwichcursus-commissie,
Julia Huijbregts 
Linda Jacobi-Postma 
Frank Wessels
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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 13 juni 2022 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 6 juni 2022 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 23 juni 2022 om 17:00 uur gehouden wordt in Hotel & Congrescentrum 
ReeHorst te Ede. 

inschrijven  via  inschrijven.radiologen.nl



INTRODUCTIE
musculoskeletale radiologie

dinsdag 21 en vrijdag 24 juni 2022

besTE collega,

Graag nodigen wij u uit voor de Sandwichcursus Musculoskeletale Radiologie van 
2022.
 
Ons vak staat voor grote, maar ook mooie uitdagingen. De NVvR heeft onlangs een 
visiedocument opgesteld, na uitvoerig overleg tussen het bestuur en de secties.
 
Een belangrijk thema in dit visiedocument is het werkplezier. Dat neemt af, onder 
meer door de hoge werkdruk in de ziekenhuizen. Te veel onderzoeken hebben een 
beperkte toegevoegde waarde. Radiologen voelen zich niet altijd gezien, in het 
ziekenhuis en daarbuiten. 

Aan de hoge werkdruk kunnen wij met deze cursus weinig veranderen. Waarbij we 
wel kunnen helpen is het plezier te hervinden in ons prachtige vak, want ook daar is 
voldoende aanleiding toe. Neem de nieuwe technieken die maken dat ons werk nooit 
saai is. Of hoe de integratie van artificial intelligence het bulkwerk kan overnemen, 
onze focus verleggen en het werkgeluk verbeteren. En hoe het ontdekken van 
onbekende diagnostische pareltjes onze expertise weer op de kaart kan zetten bij 
de clinici. 

Deze en andere onderwerpen staan op het programma dat nu voor u ligt, met als 
overkoepelend thema: ons werk is geweldig, maar het moet geen gewoonte worden. 
Wij hopen u te verwelkomen op deze inspirerende en leerzame dag!

Frank Smithuis  
David Hanff
Cursusleiders
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sprekerslijst
musculoskeletale radiologie

dinsdag 21 en vrijdag 24 juni 2022
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Dr. Tom Boymans  
orthopedisch chirurg, MUMC+
 
Dr. Stan Buckens  
Radboudumc
 
Dr. Wouter Foppen  
UMCU
 
Drs. Willemijn Huijgen  
HagaZiekenhuis
 
Dr. Merel Huisman  
UMCU
 
Drs. Loes Huygen  
JBZ
 
Prof.dr. Lennart Jans  
Universitair Ziekenhuis Gent
 
Kolonel-arts 
drs. Suzanne de Jong  
orthopedisch chirurg, 
Centraal Militair Hospitaal
 
Drs. Armand Lamers  
Amsterdam UMC
 

CURSUSLEIDERS
Drs. Frank Smithuis 
Amsterdam UMC

Drs. David Hanff 
Erasmus MC

Dr. Kirsten van Langevelde  
LUMC
 
Dr. Edwin Oei  
Erasmus MC 
 
Dr. Edwin Ooms  
orthopedisch chirurg, OCON Orthopedische kliniek
 
Dr. Rik Pijpers  
nucleair geneeskundige, BVI/ETZ
 
Drs. Annelies van der Plas  
MUMC+
 
Drs.Ir. Sjoerd van Raak  
ZGT locatie Almelo MRON
 
Drs. Sanne Schreuder  
Amsterdam UMC
 
Dr. Ilse Vermeltfoort-Rutten 
nucleair geneeskundige, BVI/ETZ
 
Dr. Robert van der Wal  
orthopedisch chirurg, LUMC 



programma
musculoskeletale radiologie

09:30 – 09:40   Opening en welkom door    
  dagvoorzitters
  Drs. Frank Smithuis, Amsterdam UMC
  Drs. David Hanff, Erasmus MC

09:40 – 10:20   Plenaire sessie 1
  Bone MRI
  Prof.dr. Lennart Jans, Universitair Ziekenhuis Gent

10:20 – 10:25   zaalwissel

10:25 – 11:15   Parallelsessie, ronde 1
  Keuze uit workshops 1-2-4-5-6-7

11:15 – 11:45   PAUZE

11:45 – 12:25   Plenaire sessie 2
  De toekomst van de MSK radiologie 
  is niet saai
  Dr. Edwin Oei, Erasmus MC

12:25 – 13:25   LUNCH

dinsdag 21 juni 2022
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13:25 – 14:15   Parallelsessie, ronde 2
  Keuze uit workshops 1-3-4-5-6-7

14:15 – 14:20   zaalwissel

14:20 – 15:00   Plenaire sessie 3
  Een robot kan de was doen – 
  Kan AI helpen het dagelijkse werk te 
  verbeteren en stress te voorkomen?
  Dr. Merel Huisman, UMCU
  Dr. Stan Buckens, Radboudumc

15:00 – 15:05   Afsluiting dagvoorzitters
  Drs. Frank Smithuis, Amsterdam UMC
  Drs. David Hanff, Erasmus MC

15:05 – 15:35   PAUZE

15:35 – 16:25   Parallelsessie, ronde 3
  Keuze uit workshops 1-3-4-5-6

10

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl



programma
musculoskeletale radiologie

09:30 – 09:40   Opening en welkom door    
  dagvoorzitters
  Drs. Frank Smithuis, Amsterdam UMC
  Drs. David Hanff, Erasmus MC

09:40 – 10:20   Plenaire sessie 1
  Bone MRI
  Prof.dr. Lennart Jans, Universitair Ziekenhuis Gent

10:20 – 10:25   zaalwissel

10:25 – 11:15   Parallelsessie, ronde 1
  Keuze uit workshops 1-2-3-4-6-7

11:15 – 11:45   PAUZE

11:45 – 12:25   Plenaire sessie 2
  De toekomst van de MSK radiologie 
  is niet saai
  Dr. Edwin Oei, Erasmus MC

12:25 – 13:25   LUNCH

vrijdag 24 juni 2022
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13:25 – 14:15   Parallelsessie, ronde 2
  Keuze uit workshops 1-2-3-4-5-7

14:15 – 14:20   zaalwissel

14:20 – 15:00   Plenaire sessie 3
  Een robot kan de was doen – 
  Kan AI helpen het dagelijkse werk te 
  verbeteren en stress te voorkomen?
  Dr. Merel Huisman, UMCU
  Dr. Stan Buckens, Radboudumc

15:00 – 15:05   Afsluiting dagvoorzitters
  Drs. Frank Smithuis, Amsterdam UMC
  Drs. David Hanff, Erasmus MC

15:05 – 15:35   PAUZE

15:35 – 16:25   Parallelsessie, ronde 3
  Keuze uit workshops 2-3-5-6-7

12

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl
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1. Onder de knie (level 1-2)
 Drs. Annelies van der Plas, MUMC+
 Dr. Tom Boymans, orthopedisch chirurg, MUMC+
 
2.  De schouders eronder (level 2-3)
 Dr. Wouter Foppen, UMCU
 Kolonel-arts drs. Suzanne de Jong, orthopedisch chirurg, Centraal Militair Hospitaal

3.  Handen uit de mouwen (level 1-3)
 Drs.ir. Sjoerd van Raak, ZGT locatie Almelo MRON
 Dr. Edwin Ooms, orthopedisch chirurg, OCON Orthopedische kliniek
 
4.  De poort naar succes (level 1-2) 
 Drs. Willemijn Huijgen, HagaZiekenhuis
 Drs. Loes Huygen, JBZ

5.  “Hemangioom of AVM klinkt leuk; 
 toch ‘klopt’ het vaak niet…” (level 1-3)
 Drs. Sanne Schreuder, Amsterdam UMC
 Drs. Armand Lamers, Amsterdam UMC

6.  Uitbenen van patiënten met skeletscintigrafie: 
 een handleiding (level 2)
 Dr. Rik Pijpers, nucleair geneeskundige, BVI/ETZ
 Dr. Ilse Vermeltfoort-Rutten, nucleair geneeskundige, BVI/ETZ

7.  Kraakbeentumoren: it’s your call (level 2-3)
 Dr. Kirsten van Langevelde, LUMC
 Dr. Robert van der Wal, orthopedisch chirurg, LUMC

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,

Mede namens de sectie Kinderradiologie van de NVvR hebben wij de eer u uit te 
nodigen voor de Sandwichcursus Kinderradiologie “Stay Amazed” op woensdag 22 en 
donderdag 23 juni 2022. Tot ons grote geluk betreft dit weer een fysieke cursus!

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Kinderen hebben andere (uitingen van) 
ziekten, beleven deze anders en hebben ook andere zorg nodig. Deze cursus biedt u 
kennis en kunde om specifiek aan de behoeften van kinderen tegemoet te komen. De 
gekozen onderwerpen behandelen het kind van top tot teen, en helpen u bij het kiezen 
van de beste beeldvormende technieken en de radiologische interpretatie ervan. 
 
Tijdens de plenaire sessies komen veelvoorkomende topics aan bod. Bij de interactieve 
sessies is er ook aandacht voor AI. De interactieve workshops worden geleid door 
bekende en nieuwe sprekers met grote kennis en passie voor het vak. De dag wordt 
afgesloten met een quiz. Net zoals kinderen zich over van alles verbazen, hopen wij dat u 
zich, net als wij, ook blíjvend kunt verbazen over alle nieuwe technische ontwikkelingen 
die voortdurend op ons pad komen!

Wij wensen u allen een leerzame en gezellige dag toe!

Elise Brouwers
Willemijn Klein  
Cursusleiders

INTRODUCTIE
kinderradiologie

woensdag 22 en donderdag 23 juni 2022
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sprekerslijst
kinderradiologie

woensdag 22 en donderdag 23 juni 2022
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Prof.dr. Hans Blickman
emeritus hoogleraar, Radboudumc en 
University of Rochester Medical School, USA

Dr. Anneloes Bohté
UMCU

Dr. Erik Buijs
Amsterdam UMC

Dr. Pierluigi Ciet
Erasmus MC

Drs. Marjolein van Dremmen
Erasmus MC

Drs. Maud Hegeman
UMCU

Prof.dr. Jan Hulscher
kinderchirurg, UMCG

Drs. Floor Klerkx
HagaZiekenhuis

Drs. Anna van Kroonenburgh
MUMC+

CURSUSLEIDERS
Drs. Elise Brouwers 
Albert Schweitzer Ziekenhuis

Dr. Willemijn Klein 
Radboudumc

Drs. Kicky van Leeuwen
Radboudumc

Drs. Karlijn Meys
UMCU

Dr. Wouter Nieuwenhuis
UMCU

Dr. Rutger Jan Nievelstein
UMCU

Prof.dr. Simon Robben
MUMC+

Dr. Steven Schalekamp
Radboudumc

Drs. Joost van Schuppen
Amsterdam UMC

Prof.dr. Harm Tiddens
kinderlongarts, Erasmus MC

Drs. Jonathan Verbeke
Amsterdam UMC

DRS. Martijn Verhagen
kinderradioloog, UMCG



PROGRAMMA
kinderradiologie

woensdag 22 juni 2022
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09:30 – 09:40   Opening en welkom door   
  dagvoorzitters
  Drs. Elise Brouwers, Albert Schweitzer Ziekenhuis
  Dr. Willemijn Klein, Radboudumc

09:40 – 10:20   Plenaire sessie 1
  Het hoestende kind
  Dr. Pierluigi Ciet, Erasmus MC
  Prof.dr. Harm Tiddens, kinderlongarts, Erasmus MC

10:20 – 10:25   zaalwissel

10:25 – 11:15   Parallelsessie, ronde 1
  Keuze uit workshops 1-2-3-4-5-6
  
11:15 – 11:45   PAUZE

11:45 – 12:35   Parallelsessie, ronde 2
  Keuze uit workshops 2-3-4-5-6-7

12:35 – 13:35   LUNCH
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13:35 – 14:15   Plenaire sessie 2
  Het brakende kind
  Drs. Martijn Verhagen, kinderradioloog, UMCG
  Prof.dr. Jan Hulscher, kinderchirurg, UMCG

14:15 – 14:20   zaalwissel

14:20 – 15:10   Parallelsessie, ronde 3
  Keuze uit workshops 1-3-4-5-6-7

15:10 – 15:40   PAUZE

15:40 – 16:20   Plenaire sessie 3
  Het mankende kind
  Prof.dr. Simon Robben, MUMC+

16:20 – 16:50   Quiz
  Dr. Rutger Jan Nievelstein, UMCU
  Drs. Anna van Kroonenburgh, MUMC+

16:50 – 16:55   Afsluiting dagvoorzitters
  Drs. Elise Brouwers, Albert Schweitzer Ziekenhuis
  Dr. Willemijn Klein, Radboudumc

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl



PROGRAMMA
kinderradiologie

donderdag 23 juni 2022
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09:30 – 09:40   Opening en welkom door   
  dagvoorzitters
  Drs. Elise Brouwers, Albert Schweitzer Ziekenhuis
  Dr. Willemijn Klein, Radboudumc

09:40 – 10:20   Plenaire sessie 1
  Het hoestende kind
  Dr. Pierluigi Ciet, Erasmus MC
  Prof.dr. Harm Tiddens, kinderlongarts, Erasmus MC

10:20 – 10:25   zaalwissel

10:25 – 11:15   Parallelsessie, ronde 1
  Keuze uit workshops 1-2-4-5-6-7
  
11:15 – 11:45   PAUZE

11:45 – 12:35   Parallelsessie, ronde 2
  Keuze uit workshops 1-2-3-5-6-7

12:35 – 13:35   LUNCH
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13:35 – 14:15   Plenaire sessie 2
  Het brakende kind
  Drs. Martijn Verhagen, kinderradioloog, UMCG
  Prof.dr. Jan Hulscher, kinderchirurg, UMCG

14:15 – 14:20   zaalwissel

14:20 – 15:10   Parallelsessie, ronde 3
  Keuze uit workshops 1-2-3-4-6-7

15:10 – 15:40   PAUZE

15:40 – 16:20   Plenaire sessie 3
  Het mankende kind
  Prof.dr. Simon Robben, MUMC+

16:20 – 16:50   Quiz
  Dr. Rutger Jan Nievelstein, UMCU
  Drs. Anna van Kroonenburgh, MUMC+

16:50 – 16:55   Afsluiting dagvoorzitters
  Drs. Elise Brouwers, Albert Schweitzer Ziekenhuis
  Dr. Willemijn Klein, Radboudumc

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl
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1. Schedelechografie bij de neonaat: 
 uitvoering en bevindingen (level 1-3) 
 Dr. Anneloes Bohté, UMCU
 Drs. Jonathan Verbeke, Amsterdam UMC

2.  Urogenitaal stelsel bij kinderen (level 1-3)
 Dr. Rutger Jan Nievelstein, UMCU
 Drs. Karlijn Meys, UMCU

3.  Echografie lage rug: technische uitvoering en diagnoses 
(level 2)

 Drs. Maud Hegeman, UMCU
 Dr. Erik Buijs, Amsterdam UMC

4.  Radiologie bij kinderen: safe and simple (level 1)
 Prof.dr. Hans Blickman, emeritus hoogleraar, Radboudumc en University of 

Rochester Medical School, USA

5.  Zwellingen in het hoofd-hals gebied (level 1-2)
 Drs. Floor Klerkx, HagaZiekenhuis
 Dr. Wouter Nieuwenhuis, UMCU 

6. Trauma wervelkolom: protocollen en beoordeling 
 (level 1-2)
 Drs. Joost van Schuppen, Amsterdam UMC
 Drs. Marjolein van Dremmen, Erasmus MC

7. Artificial Intelligence bij kinderen (level 3) 
 Dr. Steven Schalekamp, Radboudumc
 Drs. Kicky van Leeuwen, Radboudumc

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: 
Drs. Julia Huijbregts
Leden Sandwichcursus-commissie: 
Dr. Linda Jacobi–Postma
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.


