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INFORMATIE
algemeEN
KOSTEN LEDEN NVvR 		
Tot en met 31 december 2022
AIOS / reductieleden en emeritusleden*
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG

1 DAG

2 DAGEN

€ 145,–
€ 245,–

€ 215,–
€ 380,–

Vanaf 1 januari tot en met 31 januari 2023
AIOS / reductieleden en emeritusleden*
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG

€ 175,–
€ 305,–

€ 245,–
€ 440,–

Vanaf 1 februari 2023
AIOS / reductieleden en emeritusleden*
Radiologen / dubbelleden NVvR - NVNG

€ 200,–
€ 375,–

€ 300,–
€ 570,–

KOSTEN NIET-LEDEN NVvR
AIOS 				
Medisch specialisten 			

€ 200,–
€ 375,–

€ 300,–
€ 570,–
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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
Geachte collega’s,
Voordat wij eind mei de handen ineenslaan met de Radiologendagen vangen wij
2023 aan met een ‘klassieke’ Sandwichcursus van 7 -10 februari 2023 in de Reehorst
te Ede. Waar wij u graag weer in groten getale hopen te ontvangen!
Wij blijven ons met de Sandwichcursus inzetten voor hoogwaardige bijscholing op
Nederlandse bodem, waarbij wij hechten aan ons live format en de interactie die
dat biedt tussen deelnemers, zowel in de parallelsessies als met collega’s tijdens de
pauzemomenten.
Deze Sandwichcursus beslaat met een combinatie van Abdomen- en
Mammaradiologie twee grote aandachtsgebieden uit ons vak. De cursusleiding is
in handen van Jan Pieter Pennings en Jaap Borstlap voor de Abdomenradiologie en
Saskia Kolkman en Shirley Go voor de Mammaradiologie. Met veel enthousiasme
hebben zij een prachtig programma voor u samengesteld. Beide dagen bieden
voor elk wat wils; zowel voor de AIOS, de fellow als de gevorderde specialist. Het
programma is zodanig samengesteld dat het zowel voor de algemeen radioloog als
de gedifferentieerd werkende radioloog interessant is. Leest u zeker het voorwoord
van de cursusleiders verderop voor verdere informatie over de programma’s.
Rest ons de cursusleiders en sprekers alvast enorm te bedanken voor hun bijdrage
aan deze Sandwichcursus en graag zien wij u begin februari in de Reehorst!
Namens het dagelijks bestuur van de Sandwichcursus,
Julia Huijbregts
Onno Vijlbrief
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 februari 2023 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
€ 85,– incl. ontbijt). Annuleringen ná 24 januari 2023 worden niet gerestitueerd.
Uw hotelkamer is pas definitief vastgelegd als uw betaling is ontvangen.
• Mochten er corona-maatregelen gelden, zullen we die hanteren zoals op dat moment
voorgeschreven door de overheid en het RIVM.
• 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.
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 NVvR gegevens

RADApp

algemene vergadering
Het bestuur van de NVvR roept haar leden op de Algemene Vergadering
te bezoeken die op donderdag 9 februari 2023 om 17:00 uur gehouden
wordt in Hotel & Congrescentrum ReeHorst te Ede.

inschrijven via inschrijven.radiologen.nl
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INTRODUCTIE
mammaradiologie
dinsdag 7 en vrijdag 10 februari 2023
besTE collega’s,
Wij zijn heel verheugd jullie te mogen uitnodigen voor de Sandwichcursus
Mammaradiologie ‘Voor elk wat wils, maar wel lekker praktisch’ op dinsdag 7 en
vrijdag 10 februari 2023. Het programma dat we hebben samengesteld is heel
afwisselend met interessante onderwerpen en enthousiaste sprekers waaronder
ook een mammachirurg, een patholoog en een radiotherapeut. Jullie zullen een
update krijgen over het voor ons allen bekende wetenschappelijk onderzoek, de
LORD-studie, door de professor pathologie himself. Handvatten en praktische
informatie die we kunnen gebruiken en toepassen in de dagelijkse perikelen tijdens
ons mammaprogramma. Want wie herkent niet dat je denkt: “Hoe zat het ook alweer
met borstontwikkeling bij kinderen en hoe kan ik deze ouders geruststellen? Is dit
een gewone mannenborst of is het toch kanker of wat anders?” En natuurlijk ook heel
herkenbaar: “Gelukkig, het is tóch geen borstkanker!”
We proberen jullie te adviseren wat te doen, maar misschien ook wat vooral níet
te doen met nevenbevindingen in de mamma op een scan. FDG-PET en minder
bekende nucleaire technieken die ons kunnen helpen in de wereld van het
mammacarcinoom komen aan bod, en ook over nieuwe ontwikkelingen zoals de
CT-mamma zullen we jullie bijpraten. Daarna kun je zelf beoordelen of dit the holy
grail is in de mammadiagnostiek of dat het alleen maar een hype blijkt te zijn van
de industrie.
De afgelopen jaren hebben we al veel gehoord over AI en contrast enhanced
mammography (CEM), dus daarom willen we jullie tijdens deze cursus
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een stapje verder brengen met CEM: ‘Tips and tricks’ over hoe te biopteren onder
geleide van contrast mammografie. Is dit misschien het ei van Columbus en is het
inderdaad een slimme, handige en goedkopere techniek als vervanging van MRIgeleide biopten?
Wat ook niet zal ontbreken is een stukje wetenschappelijk. Tijdens één van de
plenaire sessies zullen we de resultaten van de Breast UltraSound Trial delen en
stilstaan bij een mogelijk dilemma waar we in de toekomst tegenaan kunnen lopen:
want is er nog een ‘must’ voor een mammogram, na de BUST?
Dit en nog meer kun je verwachten in februari 2023 waar we ook een chirurg en
een radiotherapeut hebben weten te strikken om jullie in het hol van de leeuw te
informeren over de axilla en het mammacarcinoom. Zij zullen je meenemen in de reis
tussen snijden of stralen... To cut or not to cut... That is the question, zou een Engelse
beroemdheid hebben gezegd, maar daar kunnen jullie zelf na deze sessie prima
antwoord op geven.
Wij hopen dan ook dat we jullie in groten getale mogen verwelkomen in Ede waar
jullie ook nog een presentatie kunnen verwachten met de prikkelende titel: ‘If I could
turn back time...’ We vonden Cher niet de meest geschikte persoon om deze plenaire
sessie te geven, maar we hebben iemand bereid gevonden die deze sessie absoluut
tot een hit zal maken.
Heel graag tot in februari 2023 als we kunnen gaan genieten van kroketten, koffie, de
industrie en we elkaar weer kunnen zien en spreken!
Tot dan!
Shirley Go
Saskia Kolkman
Cursusleiders
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sprekerslijst
mammaradiologie
dinsdag 7 en vrijdag 10 februari 2023
Drs. Linda Appelman
Radboudumc

Drs. Lenka Pereira
nucleair geneeskundige LUMC

Dr. Gitta Bleeker
OLVG

Drs. Laura Schijf
Amsterdam UMC, locatie AMC

Drs. Elise Brouwers
Albert Schweitzer Ziekenhuis

Drs. Patty Spruit
radiotherapeut NWZ

Dr. Lucien Duijm
CWZ

Dr. Norbert Verweij
Martini Ziekenhuis

Drs. Katya Duvivier
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Drs. Nora Voormolen
LUMC

Dr. Gea Gooiker
mammachirurg NWZ

Prof. Dr. Jelle Wesseling
patholoog AvL

Drs. Jan Heemskerk
klinisch fysicus, PhD LUMC

Drs. Elian Wolters
St. Antonius Ziekenhuis

Dr. Floor Knuttel
OLVG

CURSUSLEIDERS
Drs. Shirley Go
NWZ

Drs. Saskia Kolkman
Amsterdam UMC
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programma
mammaradiologie
dinsdag 7 februari 2023
09:30 – 09:40 		
Opening en welkom 				
		door voorzitters
		
Drs. Shirley Go, NWZ
		
Drs. Saskia Kolkman, Amsterdam UMC
09:40 – 10:15 		
		
		
		

Plenaire sessie 1
Het tijdperk na de BUST; is mammografie
nog wel een MUST? (level 1-3)
Drs. Linda Appelman, Radboudumc

10:15 – 10:20 		

zaalwissel

10:20 – 11:05 		
Parallelsessie, ronde 1
		Keuze uit workshops 1, 2, 3, 4
11:05 – 11:35 		

PAUZE

11:35 – 12:10 		
		
		
		

Plenaire sessie 2
Borstkanker screening en natraject,
if I could turn back time (level 1-3)
Dr. Lucien Duijm, CWZ

12:10 – 13:10 		

LUNCH
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13:10 – 13:45 		
		
		
		

Plenaire sessie 3
De LORD studie: ins en outs
voor de radiologie (level 1-3)		
Prof. dr. Jelle Wesseling, patholoog AvL

13:45 – 13:50 		

zaalwissel

13:50 – 14:35 		
Parallelsessie, ronde 2
		Keuze uit workshops 2, 3, 4, 5
14:35 – 15:05 		

PAUZE

15:05 – 15:40 		
		
		
		

Plenaire sessie 4
Mamma CT; hype of hit? (level 1-3)		
Drs. Nora Voormolen, LUMC
Drs. Jan Heemskerk, klinisch fysicus, PhD LUMC

15:40 – 15:50 		
Afsluiting door voorzitters
		Drs. Shirley Go, NWZ
		
Drs. Saskia Kolkman, Amsterdam UMC
15:50 – 15:55 		

zaalwissel

15:55 – 16:40 		
Parallelsessie, ronde 3
		Keuze uit workshops 1, 3, 4, 5

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl
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programma
mammaradiologie
vrijdag 10 februari 2023
09:30 – 09:40 		
Opening en welkom 				
		door voorzitters
		
Drs. Shirley Go, NWZ
		
Drs. Saskia Kolkman, Amsterdam UMC
09:40 – 10:15 		
		
		
		

Plenaire sessie 1
Het tijdperk na de BUST; is mammografie
nog wel een MUST? (level 1-3)
Drs. Linda Appelman, Radboudumc

10:15 – 10:20 		

zaalwissel

10:20 – 11:05 		
Parallelsessie, ronde 1
		Keuze uit workshops 1, 2, 4, 5
11:05 – 11:35 		

PAUZE

11:35 – 12:10 		
		
		
		

Plenaire sessie 2
Borstkanker screening en natraject,
if I could turn back time (level 1-3)
Dr. Lucien Duijm, CWZ

12:10 – 13:10 		

LUNCH
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13:10 – 13:45 		
		
		
		

Plenaire sessie 3
De LORD studie: ins en outs
voor de radiologie (level 1-3)		
Prof. dr. Jelle Wesseling, patholoog AvL

13:45 – 13:50 		

zaalwissel

13:50 – 14:35 		
Parallelsessie, ronde 2
		Keuze uit workshops 1, 2, 3, 5
14:35 – 15:05 		

PAUZE

15:05 – 15:40 		
		
		
		

Plenaire sessie 4
Mamma CT; hype of hit? (level 1-3)		
Drs. Nora Voormolen, LUMC
Drs. Jan Heemskerk, klinisch fysicus, PhD LUMC

15:40 – 15:50 		
Afsluiting door voorzitters
		Drs. Shirley Go, NWZ
		
Drs. Saskia Kolkman, Amsterdam UMC
15:50 – 15:55 		

zaalwissel

15:55 – 16:40 		
Parallelsessie, ronde 3
		Keuze uit workshops 1, 2, 3, 4

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.

Toevalsbevindingen in de mamma:
wat moet ik ermee (level 1-3)
Drs. Laura Schijf, Amsterdam UMC, locatie AMC
Dr. Floor Knuttel, OLVG

2. PET-CT bij mammacarcinoom:
handvatten voor in de praktijk (level 2-3)
Dr. Gitta Bleeker, OLVG
Drs. Lenka Pereira, nucleair geneeskundige LUMC
3. Behandeling van de axilla bij
het mammacarcinoom: snijden of stralen (level 2)
Dr. Gea Gooiker, mammachirurg NWZ
Drs. Patty Spruit, radiotherapeut NWZ
4. Contrast Enhanced Mammography (CEM)
en stereotactisch biopteren: hoe pak je het aan? (level 3)
Drs. Katya Duvivier, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Dr. Norbert Verweij, Martini Ziekenhuis
5. Het is gelukkig geen borstkanker (level 2)
Drs. Elian Wolters, St. Antonius Ziekenhuis
Drs. Elise Brouwers, Albert Schweitzer Ziekenhuis
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INTRODUCTIE
abdominale radiologie
woensdag 8 en donderdag 9 februari 2023
Geachte abdomen liefhebbers,
Eindelijk weer een fysieke cursus abdomen! Nadat de vorige sandwichcursus
abdominale radiologie op het laatste moment toch weer online gehouden moest
worden vanwege het bekende virus, is er nu gelukkig weer gelegenheid om elkaar
in levenden lijve te ontmoeten, bij te praten, en om interessante voordrachten bij
te wonen.
Deze keer hebben we gekozen voor drie plenaire sessies alwaar het pancreas, de
dunne darmen en niertumoren zullen worden besproken. Daarnaast hebben we
interessante onderwerpen voor de parallelsessies, in het kort: intra abdominale
verspreidingspatronen van verschillende soorten maligniteiten, MRI prostaat,
galwegpathologie, beeld gestuurde interventie voor levertumoren, het
karakteriseren van veel voorkomende maar ook zeldzame leverlaesies, en de acute
buik. Ook is er weer een quiz waarbij een mooie prijs gewonnen kan worden.
Sommige onderwerpen zijn vaker de revue gepasseerd, echter blijven steeds relevant
voor de praktijk. U zal op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen.
Zoals u gewend bent is er voor de beginnende collega alsook de ervaren radioloog
genoeg te leren.
We hopen dat u zich vermaakt, wat opsteekt, en zien u graag in de Reehorst!
Jan Pieter Pennings
Jaap Borstlap
Cursusleiders
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sprekerslijst
abdominale radiologie
woensdag 8 en donderdag 9 februari 2023
Dr. Maarten W. Barentsz
Maxima Medisch Centrum

Dr. Maarten L.J. Smits
UMC Utrecht

Drs. Erwin de Boer
Isala

Dr. Hein Stallmann
Treant Zorggroep

Dr. Thomas Bollen
St. Antonius Ziekenhuis

Drs. Femke Struik
Amsterdam UMC, locatie AMC

Prof. dr. Jurgen Fütterer
Radboudumc

Dr. Jeroen Tielbeek
Spaarne Gasthuis

Drs. Shekar Mahesh
UMCG

Dr. Thomas Vellinga
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Drs. Jeroen Prette
CWZ

Drs. Ruben van Waardhuizen
Bravis ziekenhuis

Dr. Jorik Reimerink
Amsterdam UMC, locatie AMC

Drs. FranC,ois Willemssen
Erasmus MC

Drs. Dennis Rouw
Martini Ziekenhuis

Dr. Derya Yakar
UMCG

Drs. Maeke Scheerder
Amsterdam UMC, locatie AMC

CURSUSLEIDERS
Drs. Jan Pieter Pennings
UMCG

Drs. Jaap Borstlap
Treant Zorggroep
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PROGRAMMA
abdominale radiologie
woensdag 8 februari 2023
09:30 – 09:45 		
		
		
		

Opening en welkom
door voorzitters
Drs. Jan Pieter Pennings, UMCG
Drs. Jaap Borstlap, Treant Zorggroep

09:45 – 10:20 		
		
		
		

Plenaire sessie 1
Acute pancreatitis, beeldvorming en
wanneer (niet) behandelen
Dr. Thomas Bollen, St. Antonius Ziekenhuis

10:20 – 10:25 		

zaalwissel

10:25 – 11:10 		
Parallelsessie, ronde 1
		Keuze uit workshops 1, 2, 3, 4, 5, 6
		
11:10 – 11:40 		
PAUZE
11:40 – 12:25 		
Parallelsessie, ronde 2
		Keuze uit workshops 1, 2, 3, 4, 5, 7
12:25 – 13:25 		

LUNCH
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13:25 – 14:00 		
Plenaire sessie 2
		
Beeldvorming in karakterisering,
		
preoperatieve planning en behandeling
		van niertumoren
		
Prof. dr. Jurgen Fütterer, Radboudumc
14:00 – 14:05 		

zaalwissel

14:05 – 14:50 		
Parallelsessie, ronde 3
		Keuze uit workshops 1, 2, 3, 4, 6, 7
14:50 – 15:20 		

PAUZE

15:20 – 15:55 		
Plenaire sessie 3
		
MRI enterografie bij inflammatoire
		darmziekten
		
Dr. Jeroen Tielbeek, Spaarne Gasthuis
15:55 – 16:00 		
Afsluiting door voorzitters
		Drs. Jan Pieter Pennings, UMCG
		
Drs. Jaap Borstlap, Treant Zorggroep
16:00 – 16:05 		

zaalwissel

16:05 – 16:40 		
Parallelsessie, ronde 4
		Keuze uit workshops 1, 2, 3, 5, 6, 7

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl
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PROGRAMMA
abdominale radiologie
donderdag 9 februari 2023
09:30 – 09:45 		
		
		
		

Opening en welkom
door voorzitters
Drs. Jan Pieter Pennings, UMCG
Drs. Jaap Borstlap, Treant Zorggroep

09:45 – 10:20 		
		
		
		

Plenaire sessie 1
Acute pancreatitis, beeldvorming en
wanneer (niet) behandelen
Dr. Thomas Bollen, St. Antonius Ziekenhuis

10:20 – 10:25 		

zaalwissel

10:25 – 11:10 		
Parallelsessie, ronde 1
		Keuze uit workshops 1, 2, 4, 5, 6, 7
		
11:10 – 11:40 		
PAUZE
11:40 – 12:25 		
Parallelsessie, ronde 2
		Keuze uit workshops 1, 3, 4, 5, 6, 7
12:25 – 13:25 		

LUNCH
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13:25 – 14:00 		
Plenaire sessie 2
		
Beeldvorming in karakterisering,
		
preoperatieve planning en behandeling
		van niertumoren
		
Prof. dr. Jurgen Fütterer, Radboudumc
14:00 – 14:05 		

zaalwissel

14:05 – 14:50 		
Parallelsessie, ronde 3
		Keuze uit workshops 2, 3, 4, 5, 6, 7
14:50 – 15:20 		

PAUZE

15:20 – 15:55 		
Plenaire sessie 3
		
MRI enterografie bij inflammatoire
		darmziekten
		
Dr. Jeroen Tielbeek, Spaarne Gasthuis
15:55 – 16:00 		
Afsluiting door voorzitters
		Drs. Jan Pieter Pennings, UMCG
		
Drs. Jaap Borstlap, Treant Zorggroep
16:00 – 16:05 		

zaalwissel

16:05 – 16:40 		
Parallelsessie, ronde 4
		Keuze uit workshops 1, 2, 3, 4, 5, 6

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.

Beeldgestuurde interventies
bij patiënten met levertumoren (level 1-2)
Dr. Maarten W. Barentsz, Maxima Medisch Centrum
Dr. Maarten L.J. Smits, UMC Utrecht

2. Galwegpathologie: het perihilair
cholangiocarcinoom en zijn mimickers (level 2-3)
Drs. François Willemssen, Erasmus MC
Drs. Ruben van Waardhuizen, Bravis ziekenhuis
3. Controverses in Prostaat MRI (level 2-3)
Dr. Derya Yakar, UMCG
Drs. Dennis Rouw, Martini Ziekenhuis
4. QUIZ (level 2-3)
Drs. Erwin de Boer, Isala
Drs. Shekar Mahesh, UMCG
5. De acute buik (level 1-3)
Drs. Maeke Scheerder, Amsterdam UMC, locatie AMC
Dr. Jorik Reimerink, Amsterdam UMC, locatie AMC
6. Karakterisering van leverlaesies (level 1-3)
Dr. Hein Stallmann, Treant Zorggroep
Drs. Jeroen Prette, CWZ
7. Intra abdominale verspreidingspatronen
van maligniteiten (level 2-3)
Dr. Thomas Vellinga, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Drs. Femke Struik, Amsterdam UMC, locatie AMC
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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). Voor meer informatie
verwijzen we u naar OV-reisinformatie: 0900-9292 (€ 0,90 p/m) of internet op www.9292.nl.
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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:
Drs. Onno Vijlbrief
Drs. Frank Wessels
Bureau NVvR:
nvvr@radiologen.nl

nadere informatie

Torenlaan 5B
1402 AT Bussum
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
radiologen@bengonline.nl
Indien u vragen heeft aangaande de registratie kunt u contact opnemen met:
registratievraag@radiologen.nl.
Uw vraag wordt behandeld door B.E.N.G!, het organisatiebureau.

