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INFORMATIE
algemeEN
KOSTEN LEDEN NVvR 		
Tot en met 30 september 2022
AIOS / reductieleden en emeritusleden*
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG

1 DAG

2 DAGEN

€ 135,–
€ 235,–

€ 205,–
€ 365,–

Vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober 2022
AIOS / reductieleden en emeritusleden*
€ 165,–
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG
€ 295,–

€ 235,–
€ 425,–

Vanaf 1 november 2022
AIOS / reductieleden en emeritusleden*
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG

€ 190,–
€ 365,–

€ 290,–
€ 555,–

KOSTEN NIET-LEDEN NVvR
AIOS 				
Medisch specialisten 			

€ 190,–
€ 365,–

€ 290,–
€ 555,–
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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.

Voorwoord
sandwichcursus
beste collega,
Nadat Linda Jacobi–Postma 2 jaar voorzitter is geweest, was het afgelopen februari
tijd voor een bestuurswissel in de Sandwichcursus subcommissie. Julia Huijbregts
heeft het voorzitterschap overgenomen van Linda. Gelukkig bleef Linda nog even
deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Haar ervaring binnen de commissie was van
grote waarde de afgelopen jaren. Inmiddels is er een nieuw bestuurslid gevonden
in de persoon van Onno Vijlbrief. Hij zal de komende cursus officieel toetreden
en dan zal Linda definitief afscheid nemen. Wij willen Linda (alvast) heel hartelijk
bedanken voor haar jarenlange inzet. Linda’s voorzitterschap viel precies samen met
de COVID-periode. De uitdagingen die hiermee gepaard gingen, heeft ze met veel
enthousiasme en energie het hoofd geboden. We zullen haar vrolijke aanwezigheid
in de commissie missen, maar we zullen haar ongetwijfeld nog terugzien op het
programma als spreker, zoals ook bij de huidige cursus Neuroradiologie het geval is.
Het nieuwe bestuur zal na de zomer plannen gaan maken voor de komende
cursussen. Hoewel de Sandwichcursus een beproefd concept is van afgewisselde
plenaire en kleinschalige, interactieve, parallelsessies op verschillende levels, zijn er
zeker ideeën voor vernieuwing.
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.
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Van 9 tot 11 november 2022 vindt de Sandwichcursus Neuroradiologie en
Hoofd-halsradiologie weer plaats in de Reehorst te Ede. Meer hierover leest u in de
voorwoorden van de cursusleiders. Zij hebben opnieuw een prachtig programma
met verschillende plenaire en parallelsessies voor u samengesteld. Beide dagen
bieden voor elk wat wils, voor de AIOS, de fellow en de gevorderde specialist. Het
programma is zodanig samengesteld, dat het zowel voor de algemeen radioloog als
de gedifferentieerd werkende radiologen interessant is.
Hopelijk tot gauw/ziens? op de komende Sandwichcursus!
Namens de subcommissie Sandwichcursus,
Julia Huijbregts
Subcommissie Sandwichcursus
Julia Huijbregts, voorzitter
Linda Jacobi–Postma, tot 9 november 2022
Onno Vijlbrief, vanaf 9 november 2022
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 1 november 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.
• 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.

inschrijven via inschrijven.radiologen.nl
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• Indien u een hotelkamer in hotel ReeHorst wenst te reserveren kan dit gelijk met
uw registratie. Er is een beperkt aantal 1-persoons hotelkamers gereserveerd (kamer
€ 80,– incl. ontbijt). Annuleringen ná 26 oktober 2022 worden niet gerestitueerd.
Uw hotelkamer is pas definitief vastgelegd als uw betaling is ontvangen.
• Indien de verplichting van het scannen van de QR code uit uw CoronaCheck-app nog van
kracht is, zullen wij dit ook uitvoeren.
• 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.

het downloaden van de radapp
Waar vindt u de RADApp?
Ga naar de App store/Google Play/Windows Store
> Zoek op NVvR
> Download de App (gratis)
> Klik op installeren
Log in met uw NetRad gegevens

algemene vergadering

RADApp

Het bestuur van de NVvR roept haar leden op de Algemene Vergadering te bezoeken
die op donderdag 10 november 2022 om 17:00 uur gehouden wordt
in Hotel & Congrescentrum ReeHorst te Ede.

inschrijven via inschrijven.radiologen.nl
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INTRODUCTIE
neuroradiologie
dinsdag 8 en vrijdag 11 november 2022

besTE 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 dienst- werkzaamheden.
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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.
Auke Appelman
Onno Vijlbrief
Cursusleiders
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sprekerslijst
neuroradiologie
dinsdag 8 en vrijdag 11 november 2022
Drs. Ruud Becks
Radboudumc

Drs. Karin Kamphuis-van Ulzen
Radboudumc

Dr. Loes Braun
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Drs. Leo Kluijtmans
Isala

Drs. Bart Dorgelo
Martini Ziekenhuis

Dr. Geert Lycklama à Nijenholt
Haaglanden Medisch Centrum

Drs. Debbie Duyndam
OLVG

Drs. Jeroen Markenstein
AZ Turnhout

Dr. Adriaan van Es
Erasmus MC

Dr. Stefan Roosendaal
Amsterdam UMC, locatie AMC

Dr. Anouk van der Hoorn
UMCG

Prof.dr. Marion Smits
Erasmus MC

Drs. Hajo Hund
Haaglanden Medisch Centrum

Drs. Linda Weerink
ZGT

Dr. Linda Jacobi
MUMC+

CURSUSLEIDERS
Dr. Auke Appelman
UMCG

Drs. Onno Vijlbrief
ZGT
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programma
neuroradiologie
dinsdag 8 en vrijdag 11 november 2022
09:30 – 09:45 		
Theater Azure		
		
		

Opening en welkom door 			
dagvoorzitters
Dr. Auke Appelman, UMCG
Drs. Onno Vijlbrief, ZGT

09:45 – 10:20 		
Theater Azure		
		

Plenaire sessie 1
AI in de Neuroradiologie
Prof.dr. Marion Smits, Erasmus MC

10:20 – 10:50 		

PAUZE

10:50 – 11:45 		

Parallelsessie, ronde 1

11:45 – 11:50 		

zaalwissel

11:50 – 12:25 		
		
		

Plenaire sessie 2
Neurolife in Technicolor
Dr. Anouk van der Hoorn, UMCG

12:25 – 13:25 		

LUNCH
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13:25 – 14:20 		

Parallelsessie, ronde 2

14:20 – 14:25 		

zaalwissel

14:25 – 15:00 		
Plenaire sessie 3
Theater Azure		
De weg naar boven via carotis en
		vertebralis
		
Dr. Adriaan van Es, Erasmus MC
15:00 – 15:10 		
Theater Azure		
		

Afsluiting door dagvoorzitters
Dr. Auke Appelman, UMCG
Drs. Onno Vijlbrief, ZGT

15:10 – 15:40 		

PAUZE

15:40 – 16:35 		

Parallelsessie, ronde 3
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De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl

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
1.

Het onco MDO ‘Wat en hoe in de neuro-oncologie’ (level 2)
Drs. Linda Weerink, ZGT
Drs. Leo Kluijtmans, Isala

2. Liquor: van onderdruk tot bovendruk (level 3)
Drs. Jeroen Markenstein, AZ Turnhout
Dr. Stefan Roosendaal, Amsterdam UMC, locatie AMC
3. LSH en trauma in de dagelijkse praktijk.
‘Meaningful (mis)use?’ (level 1-2)
Drs. Bart Dorgelo, Martini Ziekenhuis
Dr. Loes Braun, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
4. De klassieke kindercasus (level 2-3)
Drs. Karin Kamphuis-van Ulzen, Radboudumc
Drs. Ruud Becks, Radboudumc
5. MRI-scan technieken: ‘Help of hulp’ (level 1-2)
Dr. Geert Lycklama à Nijenholt, Haaglanden Medisch Centrum
Drs. Hajo Hund, Haaglanden Medisch Centrum
6. Slingers en hoefijzers ‘Handvatten bij aankleuring’
(level 1-2)
Dr. Linda Jacobi, MUMC+
Drs. Debbie Duyndam, OLVG
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INTRODUCTIE
hoofd-halsradiologie
woensdag 9 en donderdag 10 november 2022

besTE collega,
Van harte welkom op de Sandwichcursus Hoofd-halsradiologie! Voor u ligt een
zorgvuldig samengesteld en gebalanceerd programma waarbij de focus ligt
op een praktische benadering van Hoofd- en halspathologie, voor zowel de
algemene als de gesubspecialiseerde radioloog. Wat te denken van een sessie
over (CT) sinuspathologie, waarbij een KNO-arts ons zal leren wat nu écht relevante
informatie is? Wat is het belang van de TIRADS-classificatie en hoe gebruik ik deze
in de dagelijkse praktijk? Wat is een goede punctietechniek? Waar op te letten bij
‘het bedreigde oog’ bijvoorbeeld in de dienst? Leer subtiele maar zeer relevante
afwijkingen in het os temporale te herkennen.
Daarnaast is er natuurlijk ook voor de meer gespecialiseerde radioloog voldoende
te beleven, bijvoorbeeld een sessie over stadiëring van mondholte-, larynx- en
farynxtumoren, waarbij nucleaire technieken ruimschoots aan bod komen. Maar
ook een lang gewenste sessie over radiologie van de kaak, die binnen de Hoofdhalsradiologie soms een onderschoven kindje is. Plus een praktische benadering
van de patiënt met het syndroom van Horner: wanneer welke modaliteit in te zetten,
en waar kan een Horner ook alweer allemaal zijn oorsprong vinden? Begint het
u al te duizelen? Dat komt dan goed uit, u zal ook nog bijgepraat worden over de
steeds prominentere rol van de radiologische diagnostiek bij patiënten met acute en
recidiverende vertigo.
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We zijn erg blij dat we sprekers uit verschillende disciplines, werkzaam in de
academie en periferie en uit alle delen van het land, bereid hebben gevonden om u
bovenstaand gevarieerd aanbod te kunnen bieden.
Rest ons alleen nog u een leerzame, interessante en inspirerende cursus te wensen!
We zien u graag op 9 of 10 november in Ede.
Bas Hammer
Menno Toirkens
Cursusleiders
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sprekerslijst
hoofd-halsradiologie
woensdag 9 en donderdag 10 november 2022
Drs. Habib Ahmad
Erasmus MC

Drs. Emiel van Maren
UMC Utrecht (fellow)

Drs. Enrico Arkink
National University Hospital of Iceland

Drs. Linda van Oel
vrijgevestigd neuroradioloog

Dr. Robert Feijen
KNO-arts, UMCG

Dr. Frank Pameijer
UMC Utrecht

Dr. Anouk van der Gijp
UMC Utrecht

Drs. Sjoert Pegge
Radboudumc

Drs. Camiel Klink
HagaZiekenhuis

Drs. Lisa de Pont
HagaZiekenhuis en LUMC

Drs. Hans Kortman
ETZ

Drs. Reina Sol-Kloet
UMCG

Drs. Jeroen Markenstein
AZ Turnhout

Dr. Dennis Vriens
Nucleair Geneeskundige, LUMC

Dr. Peter Jan van Laar
ZGT

Dr. Maartje de Win
Amsterdam UMC

Drs. Marjolein Lamers
UMCG

CURSUSLEIDERS
Dr. Bas Hammer
HagaZiekenhuis

Drs. Menno Toirkens
LUMC
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PROGRAMMA
hoofd-halsradiologie
woensdag 9 november 2022
09:30 – 09:40 		
Theater Azure		
		
		

Opening en welkom door 		
dagvoorzitters
Dr. Bas Hammer, HagaZiekenhuis
Drs. Menno Toirkens, LUMC

09:40 – 10:20 		
Plenaire sessie 1
Theater Azure		
Niet-traumatische acute Hoofd-hals
		pathologie (level 1-2)
		
Dr. Peter Jan van Laar, ZGT
10:20 – 10:25 		

zaalwissel

10:25 – 11:05 		
Parallelsessie, ronde 1
		Keuze uit workshops 1-2-3-4-5-6
		
11:05 – 11:35 		
PAUZE
11:35 – 12:15 		
Parallelsessie, ronde 2
		Keuze uit workshops 2-3-4-5-6-7
12:15 – 13:15 		

LUNCH
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13:15 – 13:55 		
Theater Azure		
		
		

Plenaire sessie 2
Eerste hulp bij Hoofd-hals Oncologie
in de periferie (level 1-2)
Dr. Frank Pameijer, UMC Utrecht

13:55 – 14:00 		

zaalwissel

14:00 – 14:40 		
Parallelsessie, ronde 3
		Keuze uit workshops 1-3-4-5-6-7
14:40 – 15:10 		

PAUZE

15:10 – 15:50 		
Plenaire sessie 3
Theater Azure		
Acute en recidiverende vertigo:
		
de toegevoegde waarde van de radioloog
		(level 2-3)
		
Drs. Lisa de Pont, HagaZiekenhuis en LUMC
15:50 – 15:55 		
Theater Azure		
		

Afsluiting door dagvoorzitters
Dr. Bas Hammer, HagaZiekenhuis
Drs. Menno Toirkens, LUMC

15:55 – 16:00 		

zaalwissel

16:00 – 16:40 		
Parallelsessie, ronde 4
		Keuze uit workshops 1-2-4-5-6-7

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl
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PROGRAMMA
hoofd-halsradiologie
donderdag 10 november 2022
09:30 – 09:40 		
Theater Azure		
		
		

Opening en welkom door 		
dagvoorzitters
Dr. Bas Hammer, HagaZiekenhuis
Drs. Menno Toirkens, LUMC

09:40 – 10:20 		
Plenaire sessie 1
Theater Azure		
Niet-traumatische acute Hoofd-hals
		pathologie (level 1-2)
		
Dr. Peter Jan van Laar, ZGT
10:20 – 10:25 		

zaalwissel

10:25 – 11:05 		
Parallelsessie, ronde 1
		Keuze uit workshops 1-2-3-5-6-7
		
11:05 – 11:35 		
PAUZE
11:35 – 12:15 		
Parallelsessie, ronde 2
		Keuze uit workshops 1-2-3-4-6-7
12:15 – 13:15 		

LUNCH
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13:15 – 13:55 		
Theater Azure		
		
		

Plenaire sessie 2
Eerste hulp bij Hoofd-hals Oncologie
in de periferie (level 1-2)
Dr. Frank Pameijer, UMC Utrecht

13:55 – 14:00 		

zaalwissel

14:00 – 14:40 		
Parallelsessie, ronde 3
		Keuze uit workshops 1-2-3-4-5-7
14:40 – 15:10 		

PAUZE

15:10 – 15:50 		
Plenaire sessie 3
Theater Azure		
Acute en recidiverende vertigo:
		
de toegevoegde waarde van de radioloog
		(level 2-3)
		
Drs. Lisa de Pont, HagaZiekenhuis en LUMC
15:50 – 15:55 		
Theater Azure		
		

Afsluiting door dagvoorzitters
Dr. Bas Hammer, HagaZiekenhuis
Drs. Menno Toirkens, LUMC

15:55 – 16:00 		

zaalwissel

16:00 – 16:40 		
Parallelsessie, ronde 4
		Keuze uit workshops 1-2-3-4-5-7
17:00 – 19:00 		

AV NVvr

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl
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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
1.

Os temporale: Kleine trucs om grote missers te
voorkomen (level 1-3)
Dr. Anouk van der Gijp, UMC Utrecht
Drs. Emiel van Maren, UMC Utrecht (fellow)

2. Tumor stadiëring mondholte, farynx en larynx in
de praktijk (level 2-3)
Drs. Enrico Arkink, National University Hospital of Iceland
Dr. Dennis Vriens, Nucleair Geneeskundige, LUMC
3. Radiologie van de kaak (level 3)
Dr. Maartje de Win, Amsterdam UMC
Drs. Jeroen Markenstein, AZ Turnhout
4. Het bedreigde oog (level 1-2)
Drs. Hans Kortman, ETZ
Drs. Linda van Oel, vrijgevestigd neuroradioloog
5. Alles wat je over CT van de sinus wil weten maar bang
bent om te vragen (level 1-2)
Drs. Marjolein Lamers, UMCG
Dr. Robert Feijen, KNO-arts, UMCG
6. TIRADS en punctie (level 1-2)
Drs. Camiel Klink, HagaZiekenhuis
Drs. Habib Ahmad, Erasmus MC
7. De patiënt met een Horner; een praktische benadering
(level 2-3)
Drs. Sjoert Pegge, Radboudumc
Drs. Reina Sol-Kloet, UMCG
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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.
Amsterdam CS
4
Amersfoort
4
Arnhem
6
Den Haag CS
4
Rotterdam CS
4
Utrecht CS
4
Voor meer informatie OV-reisinformatie: 0900-9292 (P 0,90 p/m)
of via internet op www.9292.nl

gemiddelde reistijd
55 minuten
40 minuten
10 minuten
1 uur en 10 minuten
1 uur en 10 minuten
25 minuten
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plattegrond
reehorst
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hotel & congrescentrum reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE GLD
Tel. 0318 - 750300

aanspreekpunten
Voorzitter Sandwichcursus-commissie:
Drs. Julia Huijbregts
Leden Sandwichcursus-commissie:
Dr. Linda Jacobi–Postma (tot 9 november 2022)
Drs. Onno Vijlbrief (vanaf 9 november 2022)
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
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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.

