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TITEL:  Bone MRI  

 

 Lennart Jans MRI is de beste techniek voor 

visualisatie van weke delen, maar was 

lang minder aangewezen voor de 

evaluatie van de botstructuren. Dit 

was een belangrijk nadeel, waardoor 

chirurgen en clinici vaak toch nog 

steeds een bijkomende CT vroegen 

vooraleer tot behandeling over te 

gaan, ondanks de stralingsbelasting 

die hiermee gepaard ging. 

Nieuwe MRI-sequenties maken het 

nu mogelijk om de botstructuren 

beter af te beelden met MRI. De 

meest geavanceerde techniek is de 

boneMRI, gebaseerd op artificiële 

intelligentie, die de volledige 

conversie van MRI naar CT mogelijk 

maakt. 

 

In een hoorcollege worden 

kort de nieuwe technieken 

besproken, met voor- en 

nadelen, implementatie in 

de dagelijkse praktijk en 

veranderingen in 

patiëntenzorg. Dit wordt 

uitgebreid geïllustreerd met 

voorbeelden uit de 

dagelijkse praktijk, in 

interactieve quizvorm. 

- Kennis vergaren 

rond techniek 

bone MRI 

- Leren indicaties 

en interpretatie 

bone MRI 

- Toepassen bone 

MRI in dagelijkse 

praktijk 

 

 TITEL: Een robot kan de 
was doen 
Over innovatie en 

Merel Huisman 

Stan Buckens 

De eisen welke worden gesteld aan 
de radioloog veranderen constant en 
de werkdruk en verwachtingen 
dreigen een mismatch te worden met 

Interactieve duo-presentatie 

waarin diverse 

gezichtspunten de revue 

passeren met betrekking tot 

de vraag: 

 -Inzicht krijgen hoe 
autonomie bijdraagt 
aan geluk in het werk 



behoud van energie en 
werkgeluk 

 

persoonlijke professionele doelen en 
geluk.  

 

Zichtbaarheid, naar clinici maar ook 
naar de patiënt, is een speerpunt van 
de NVvR.  

 

"Hoe kan participeren in 

innovatie bijdragen aan 

energiebehoud op het 

werk?" 

- Inzicht krijgen in het 
belang van het 
ervaren van waarde 
toevoegen en 
manieren om dat te 
vergroten.  

 TITEL 

De toekomst van de 

MSK radiologie is niet 

saai. 

  

Prof. Dr. Edwin 
Oei 

Bij patiënten met musculoskeletale 

aandoeningen bestaat, zoals in de 

gehele geneeskunde, een trend naar 

vroegdetectie en gepersonaliseerde 

zorg op basis van precieze en 

kwantificeerbare ziektematen. 

Nieuwe beeldvormende technieken 

kunnen hieraan een belangrijke 

bijdrage leveren door het visualiseren 

van structurele en functionele 

ziektekenmerken met hoge 

beeldkwaliteit, vaak gekoppeld aan 

kwantitatieve uitkomsten. Binnen alle 

beeldvormende modaliteiten, maar 

vooral op het terrein van de MRI, CT 

en echografie, zijn er op dit gebied 

veelbelovende innovatieve 

ontwikkelingen. Voordat nieuwe 

“imaging biomarkers” in klinische 

zorg kunnen worden ingezet, dient 

echter eerst een gestructureerd 

 - Personalized medicine en 
de rol van beeldvorming. 

- Noodzaak van 
(kwantitatieve) nieuwe 
beeldvormende technieken 
voor gepersonaliseerde zorg 

- Voorbeelden van nieuwe 
beeldvormende technieken: 

* MRI technieken voor de 
beoordeling van de 
samenstelling van kraakbeen 

* Ultrashort echo time (UTE) 
MRI voor het beoordelen 
van weefsels met laag 
vochtgehalte zoals bot en 
pezen; 

* Diffusion tensor imaging 
(DTI) voor spieren en 
ligamenten;  

* Photon counting CT voor 
beoordeling van 
botstructuur; 

- Inzicht verkrijgen in 
de rol van 
beeldvorming bij 
gepersonaliseerde 
zorg, nu en in de 
toekomst; 

- Kennis verkrijgen 
over de huidige stand 
van zaken m.b.t. 
nieuwe 
beeldvormende 
technieken in de 
musculoskeletale 
radiologie; 

- Begrip krijgen over 
het proces van 
onwikkeling tot 
implementatie van 
nieuwe 
beeldvormende 
technieken. 

 



proces van verificatie en validatie te 

worden doorlopen. 

 

* Nieuwe echografische 
technieken waaronder 
shear-wave elastografie. 

* Hybride beeldvorming 
zoals PET/MRI. 

 

- Overzicht van de 
stapsgewijze routekaart van 
nieuwe imaging biomarkers, 
vanaf de ontwikkelingen tot 
de implementatie in zorg. 
Wat zijn de hordes en waar 
staan we? 

 

     

 

Parallelle Interactieve Workshops   
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 X Knie 

TITEL: Onder de knie 

 

Level 1-2 

 Annelies vd Plas 

Tim Boymans 

Klinische relevante en 

praktische kennis rondom 

de radiologische knie 

onderzoeken 

Haal meer informatie uit je 

alledaagse knie onderzoeken 

(röntgen/CT/MRI/echo). Zowel 

de radiologische als de 

orthopedische view wordt 

besproken (o.a. ‘wat wil de 

orthopeed 

Praktische en klinisch 

relevante kennis opdoen 

rondom allerhande knie 

onderzoeken 

 

Opgedane kennis kan direct 

de volgende dag toegepast 



weten?’). Naast 

artrose/prothesiologie zullen 

diverse tips&tricks aangestipt 

worden. 

worden in de (alledaagse) 

praktijk 

MRA schouder 

TITEL: De schouders 
eronder 

 

Level 2-3 

Wouter Foppen 

Susan de Jong 

Dinsdag PM susan 
niet aanwezig 

Traumatische schouder en 

labrum pathologie 
 

Na een korte introductie over 

Centraal Militair Hospitaal en 

populatie zal worden stilgestaan 

bij oorzaken van 

schouderinstabiliteit en 

indicatiestelling van MRI. 

 

Hierna staan we aan de hand 

van casuistiek stil bij: 

- Soorten labrum letsel 

(SLAP, typen 

anteroinferieur labrum 

letsel (Perthes, GLAD, 

ALPSA) 

- Normaal varianten 

- Glenoid track (on/off track) 
 

Herkennen en beschrijven 

soorten labrum pathologie 

Leren wat de orthopeed wilt 

weten 

Correleren MRI bevindingen 

en scopie 
 

MRI pols 

TITEL: handen uit de 

mouwen 

 

Level 1-3 

Sjoerd de Raat 

s.vraak@zgt.nl 

Edwin M Ooms 

e.ooms@ocon.nl 

Traumatische polsletsels 
 

Interactief aan de hand van 
casuïstiek 
 

Kennis opdoen van anatomie 

van het TFCC, klinische 

presentatie, beeldvorming en 

behandeling 

 

Kennis opdoen van anatomie 

van het SL ligament, klinische 



presentatie, beeldvorming en 

behandeling 

 

Kennis opdoen van 

functionele uitkomsten na 

distale radius fractuur en 

indicatiestelling voor 

correctieosteotomie. 

 

 Instinkers in 

dagelijkse zorg 

TITEL: De poort naar 

succes 

 

Level 1-2 

Willemijn Huijgen 

 

Loes Huygen 

 Het vak van de radioloog is 

dynamisch en moet telkens 

meebewegen met nieuwe 

ontwikkelingen binnen de 

zorg. Steeds meer 

modaliteiten, meer volume, 

meer AI en inmiddels ook 

meer transitie van zorg 

naar de eerste lijn.  

 

Laagcomplexe diagnostiek 

lijkt misschien gemakkelijk, 

maar juist daar is de 

meerwaarde van de 

radioloog duidelijk 

merkbaar. 
 

 Aan de hand van instinkers en 

gemiste diagnoses behandelen 

we casus uit de 

eerstelijnsdiagnostiek waaruit 

blijkt dat de radioloog met een 

geoefend oog het verschil kan 

maken. 

 Leren herkennen van 

instinkers en onverwachte 

diagnosen op eerstelijns-MSK-

onderzoeken 
 

Inzien van de meerwaarde 

van de radioloog in 

laagcomplexe diagnostiek 

 Interventie /vasc 

malformaties 

TITEL:  

 Sanne Schreuder 

Armand Lamers 

 Differentiëren van 
vaatmalformaties is lastig. 
Gebruik van juiste 

Uitleg over typen vasculaire 
malformaties en hoe te 
diagnosticeren op echo/MRI. 

-  Leren benoemen vasculaire 

malformaties 



“Hemangioom of 

AVM klinkt leuk; 

toch ‘klopt’ het 

vaak niet…” 

 

Level 1-3 

classificatie biedt inzicht en 
hulp hierbij. 

  
 

Hiernaast uitleg over 
behandelmogelijkheden van 
vasculaire malformaties. 
 

- Onderscheiden verschillende 

typen vasculaire malformaties 

op beeldvorming 

- Kennis opdoen omtrent 

mogelijke behandelingen 

vasculaire malformaties 

 Nucleair 

TITEL: Uitbenen van 

patiënten met 

skeletscintigrafie: 

een handleiding 
 

Level 2 

Rik Pijpers 

Ilse Vermeltfloort-

Rutten 

Plaats skeletscintigrafie in 

diagnostiek benigne 

/maligne botafwijkingen. 

Plaats skeletscintigrafie in 

de tijd: heden, verleden en 

toekomst. Nieuwe tracers: 

PET/CT 

Aan de hand van casuïstiek 

kennis opdoen over: 

Skeletscintigrafie: tracers, 

tracerkinetiek, normaalbeelden 

en (fysiologische) variaties. 

Maligne ziekten (primair en 

stadiering).  

Benigne ziekten (metabool, 

orthopedie). 
 

- Plaats weten van skelet-

scintigrafie t.o.v andere 

modaliteiten 

- Herkennen (fysiologische) 

variaties/pitfalls. 

- Herkennen van veel 

voorkomende ziektebeelden 

Chondrotumoren 

TITEL: 
Kraakbeentumoren: 
it’s your call 

  

Level: II-III 

Dr Kirsten van 
Langevelde 

Dr Robert van der 
Wal 

We komen als radioloog 
wekelijks 
kraakbeentumoren tegen 
als incidentaloom op 
conventioneel, CT of MRI-
onderzoek. 

Heeft de bevinding follow-
up nodig en zo ja op welke 
termijn, wanneer stuur je 
de patiënt door voor 
beoordeling in een tertiair 
centrum? Is een biopsie 
aangewezen? 

We gaan de diagnostische 
dilemma’s bij 
kraakbeentumoren bespreken 
met de orthopeed, om een 
beter beeld te krijgen van de 
therapie mogelijkheden en 
consequenties van onze 
verslaglegging. 
 
Aan de hand van casus 
bespreken we onder andere: 
- Nieuwe terminologie 

conform WHO 2020 

Nieuwe terminologie 
kraakbeentumoren leren 
toepassen 
 
Weten wanneer 
kraakbeentumoren te 
verwijzen naar een 
oncologisch orthopedisch 
centrum 
 
Inzicht krijgen in de 
verschillende behandelingen 
en waarom de rol van de 
radioloog zo belangrijk is 



 - Differentiatie tussen 
benigne / intermediate / 
maligne kraakbeentumoren 

- Biopten 
- Behandelopties: van 

watchful waiting tot en bloc 
resectie met mogelijke 
complicaties 

 

  


