Introductie Neuroradiologie
Geachte collega,
Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de Sandwichcursus Neuroradiologie op dinsdag 8
en vrijdag 11 november 2022 met als thema “Contrast in Kleur”.
Neuroradiologie blijft elke dag fascinerend en uitdagend. We bedienen snijders en
beschouwers. We zijn verweven met spoedzorg, 1e, 2e en 3e lijn. Neuroradiologie is een
vakgebied in beweging, het maakt gebruik van alle modaliteiten en van simpele tot
geavanceerde technieken. Tijdens deze cursus nemen wij u graag mee door dit prachtige
vakgebied en laten we ons licht schijnen op onverwachte en interessante kanten van uw
dagelijkse werk. We bieden u contrast voor een beter zicht op de neuroradiologie, niet
alleen zwart-wit, maar ook in kleur.
In de plenaire sessies zullen drie topsprekers aan het woord komen.
De voordracht over AI belicht implementatie in workflow van radiologie en kliniek en
mogelijk zelfs patient empowerment met AI. Stroke blijft een vaste gast, maar hoe zit het
met de snelwegen onderweg naar het brein? Wat weet u nog niet van de carotis en
vertebralis? Bij advanced imaging zien we mooie kleurenbeelden, maar weet u wel wat u
(niet) ziet?
De workshops bieden u een contrastrijk zicht op de vooruitgang in de neuroradiologie. In
het “Onco MDO” leren we van (terug)verwijzingen en interessante casuïstiek. Hoe
optimaliseren we de samenwerking in deze ketenzorg? Voor de fijnproevers hebben we een
prachtige workshop over liquor, flow en de ontdekkingen aan het glymfatische systeem. Een
workshop over de richtlijnen van “licht schedel- en hersenletsel” en de toepassing daarvan
in de dagelijkse praktijk, biedt een fraai inzicht in het wat en waarom van onze dienstwerkzaamheden. De Klassieke Kindercasus geeft u hernieuwd houvast in de
kinderneuroradiologie. De workshop MRI-technieken: “Help of hulp” leert u omgaan met het
werkpaard van de neuroradiologie en biedt verrassende handvatten. De sessie “Slingers en
hoefijzers” zal u meenemen naar aankleuringspatronen en de daarbij passende differentiaal
diagnostische overwegingen met contrastrijke voorbeelden.
Met deze cursus hopen wij ons enthousiasme aan u over te brengen. Dit doen wij met
kleurrijke beelden en contrasten. En we bieden u inzichten in nieuwe ontwikkelingen én de
fundamenten van de neuroradiologie.
Graag zien wij u in groten getale op dinsdag 8 en vrijdag 11 november 2022.
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