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Sandwichcursus algemene informatie

Algemene informatie

Vanaf 2 juni 2016 zijn de Sandwichcursussen niet verplicht voor AIOS die zich in de  
common trunk fase bevinden. AIOS die zich in de differentiatiefase bevinden zijn verplicht 
twee cursussen per jaar te volgen.

kosten LEDEN nvvR enkele dag        beide dagen
Tot en met 30 april 2017
AIOS/reductieleden en emeritusleden* P 120,– P 180,–
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG P 205,– P 325,–

Tot en met 4 juni 2017
AIOS/reductieleden en emeritusleden* P 145,– P 205,–
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG P 255,– P 380,–

Vanaf 5 juni 2017
AIOS/reductieleden en emeritusleden* P 170,– P 255,–
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG P 330,– P    500,–

kosten niet-LEDEN nvvR
AIOS P 170,– P 255,–
Medisch specialisten P 330,– P    500,–

NVvR gerelateerde bijeenkomsten zijn beperkt toegankelijk voor niet-leden van de 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie. 

In deze kosten zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. 

*ANIOS betalen het assistententarief indien hun aanmelding vergezeld is van een brief 
van een opleider waarin aan hen een opleidingsplaats is toegezegd.

3

 

Beste Radiologen, Nucleair geneeskundigen en AIOS, 

Voor u ligt de nieuwe uitnodiging voor de Sandwichcursus Hoofd-Hals radiologie en 
Neuroradiologie. Er is door de diverse secties en cursusleiders weer met veel enthousiasme 
een prachtig programma samengesteld met inspirerende sprekers en workshopleiders.

De opzet van deze cursus is door de aanwezigheid van een buitenlandse spreker voor de 
Hoofd-Halsdagen aangepast. In plaats van de bekende gespiegelde sandwichcombinatie 
zijn de beide neurodagen op dinsdag en donderdag, terwijl de Hoofd-Halsdagen plaatsvinden 
op woensdag en vrijdag.

Met de huidige opzet van de sandwichcursussen is aangesloten bij het nieuwe opleiden 
volgens CORONA, dat betekent dat naast de specifieke aandachtsgebieden ook nucleaire 
geneeskunde weer een onderdeel is van de diverse sandwichcursussen.

Wederom is gekozen voor ‘De Reehorst’ in Ede. Deze locatie is met het openbaar vervoer 
prima te bereiken en heeft ruime parkeermogelijkheden. Centraal in Nederland heeft, net 
als het westen, een paar nadelen, zoals de spits. Om de spits nog enigszins te omzeilen 
starten we pas om half 10.

Uw bestuur doet er samen met de leden van de Sandwichcursus-commissie alles aan om 
uw bij- en nascholing prettig en op een hoog niveau te houden. Mocht u nog tips voor ons 
hebben, dan houden wij ons van harte aanbevolen.
 
Wij wensen u veel plezier en leerzame dagen met de komende sandwichcursus.
 
Namens het dagelijkse bestuur van de Sandwichcursus-commissie, 

Jeroen Hendrikse, voorzitter 
Geert Lycklama à Nijeholt, secretaris 
Linda Jacobi - Postma
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Sandwichcursus algemene informatie

• De congresbadge met daarop uw naam, persoonlijk programma en uw QR code kunt u  
afhalen bij de registratiebalie van de SWC. Uw QR code wordt meteen gescand bij 
binnenkomst.

• Het congresprogramma, uw persoonlijke programma van de SWC en uw congresregistratie 
gaat via de RAD App 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 BENG Online, het bureau dat de inschrijving via de RAD app ondersteunt. 

het downloaden van de RAD App

Waar vindt u de RAD App?
Ga naar de App store/Google Play/Windows Store
     >  Zoek op nvvr (RAD App werkt niet goed) 
          >  Download de App (gratis)
               >  Klik op installeren
 Log in met uw NetRad gegevens

Algemene vergadering

Het bestuur van de NVvR roept haar leden op de Algemene Vergadering te bezoeken die 
aansluitend aan de borrel op donderdag 22 juni 2017 om 17:00 uur gehouden wordt in 
Hotel & Congrescentrum ReeHorst te Ede. 
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Informatie bij inschrijving 
en betaling voor de SWC

• U kunt zich online inschrijven via ‘inschrijven.radiologen.nl’.
• De link ‘inschrijven.radiologen.nl’ staat ook op www.radiologen.nl (rubriek ‘nascholing’ 

vervolgens ‘congressen en cursussen’) en is ook te vinden op de congreskalender van 
Congress Company (www.congresscompany.com).

• 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 en de RAD App (NetRad).

• Bij de inschrijving dient u aan te geven voor welke parallelsessies u wilt inschrijven. 
Er is een beperkt aantal plaatsen per sessie, inschrijving geschiedt op volgorde van 
binnenkomst.

• Uw inschrijving voor de SWC is voltooid na betaling via iDeal, Mister Cash of Credit 
Card (Mastercard of Visa); er is geen automatische incasso meer.

• Na betaling is uw inschrijving definitief, u ontvangt dan een automatische bevestiging per 
e-mail, met daarin uw bewijs van inschrijving, de factuur én uw persoonlijke programma.

• Vóór 9 juni 2017 kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren (onder aftrek van  
€ 15 administratiekosten) via de inschrijflink ‘inschrijven.radiologen.nl’, restitutie van 
uw inschrijfgeld geschiedt later. Annuleren doet u net als inschrijven met dezelfde 
inloggegevens als voor de website www.radiologen.nl en de RAD App. Na deze datum 
kan geen restitutie meer plaatsvinden.

• 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, ver-
zoeken wij u vriendelijk om u voorafgaande aan de cursus u 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.

• Indien u een hotelkamer in De Reehorst wenst te reserveren kan dit gelijk met uw 
registratie. Er is een beperkt aantal hotelkamers gereserveerd (kamer bij 1-pers. € 80,– 
incl. ontbijt, kamer bij 2-pers. € 95,– incl. ontbijt). Annuleringen ná 9 juni 2017 worden 
niet gerestitueerd.

RAD App
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Sandwichcursus neuroradiologie
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Introductie 
neuroradiologie

Geachte collega,

Met veel plezier wil ik u uitnodigen voor de SWC neuroradiologie op (let op!) DINSdag 
20 en DONDERdag 22 juni. Het thema is ‘up2date in de neuroradiologie’, dus als u op de 
hoogte wilt blijven of raken van de nieuwe ontwikkelingen binnen de neuroradiologie mag 
u deze dagen niet missen. 

In de plenaire sessies krijgt u een update van de state of the art beeldvorming bij 
hersentumoren, want wat hebben we nu precies aan die perfusie MRI of postprocessing? 
Daarnaast zult u horen over de nieuwe inzichten wat betreft het ontstaan van hydrocephalus 
en hoe u de verschillende vormen van hydrocephalus op beeldvorming kan herkennen. 
Tijdens de laatste plenaire sessie kunt u leren wat er op neuroradiologisch vlak mogelijk is 
met de dual energy CT zodat u het optimale uit uw (nieuwe?) machine kunt halen.

Tijdens de workshops is er voor ieder wat wils en keuze uit zeven boeiende onderwerpen 
op verschillende niveaus. Ze zullen geleid worden door enthousiaste collega’s en zoals 
u gewend bent grotendeels interactief zijn. U kunt oefenen met o.a. perfusie MRI bij 
hersentumoren en met de differentiaal diagnose van vaatafwijkingen en van multipele witte 
stof lesies in de hersenen. In de workshop over ‘SWI beyond microbleeds’ zult u horen wat 
het nut en de pitfalls zijn van deze relatief nieuwe techniek en tijdens een gecombineerde 
workshop met de nucleaire geneeskunde kunt u leren waar de nucleaire en radiologische 
onderzoeken elkaar aanvullen bij de diagnostiek van bewegingsstoornissen. Ook zal de vorig 
jaar zeer gewaardeerde workshop over sellaire en parasellaire lesies wederom plaatsvinden 
en kunt u opnieuw uw kennis van de Aunt Minnies binnen de neuroradiologie testen, dit keer 
met nieuwe sprekers en nieuwe casus.

Tot slot zal de dag traditiegetrouw worden afgesloten met een quiz, waarbij u met uw 
opgedane kennis kan strijden voor een mooie prijs en eeuwige roem.

Ik verheug me erop u in grote getalen welkom te heten,
 
Dr. Maartje de Win, cursusleider

SPREKERSLIJST 
neuroradiologie 

Prof. Dr. J. Booij
AMC, Amsterdam
Drs. D.A.C. Duyndam
OLVG Oost, Amsterdam
Dr. A.C.G.M. van Es 
Erasmus MC, Rotterdam
Dr. S. Hammer
HagaZiekenhuis, Den Haag
Dr. A.A. Jacobi - Postma
MUMC+, Maastricht
Dr. B. Jasperse
NKI - AvL, Amsterdam
Drs. U. Kizilates
UMCU, Utrecht
Dr. M.C. Kruit
LUMC, Leiden
Dr. P.J. van Laar
UMCG, Groningen 

Drs. C.O. Martins Jarnalo
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
Dr. F.J.A. Meijer
Radboud UMC, Nijmegen
Dr. S.D. Roosendaal
AMC, Amsterdam
Dr. D.R. Rutgers
UMCU, Utrecht
Drs. L.E.M. Smagge
OLVG Oost, Amsterdam
Dr. M. Smits
Erasmus MC, Rotterdam
Dr. M.E.S. Sprengers
AMC, Amsterdam
Drs. H.L.J. Tanghe
Erasmus MC, Rotterdam

CURSUSLEIDER

Dr. M.M.L. de Win
AMC, Amsterdam
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9i n s c h r i j v e n  v i a  i n s c h r i j v e n . r a d i o l o g e n . n l De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl of www.congresscompany.com

Level 1 AIOS niet-nucleaire variant en algemeen radiologen
Level 2 AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen 
  met interesse in betreffende differentiatie 
Level 3 fellows, radiologen met subspecialisatie

neuroradiologie
dinsdag 20 juni 2017

Tijdstip Onderwerp

09:30 – 09:35 Opening en welkom door voorzitter
 Dr. M.M.L. de Win, AMC, Amsterdam
09:35 – 10:05 Beeldvorming van hersentumoren updated (level 2-3) 
 Dr. M. Smits, Erasmus MC, Rotterdam
10:05 – 10:10 Zaalwissel 
10:10 – 11:05 Parallel sessie, ronde 1 
 1. Hersentumoren: diagnostiek en FU mbv state of the art 
 imaging technieken (level 2-3)
 Dr. B. Jasperse, NKI - AvL & Drs. H.L.J. Tanghe, Erasmus MC
 2. Vasculaire malformaties en normaal variaties: diagnostiek 
 (en behandeling) (level 1-3)
 Dr. M.E.S. Sprengers, AMC & Dr. A.C.G.M. van Es, Erasmus MC
 3. SWI beyond microbleeds (level 1-3)
 Dr. P.J. van Laar, UMCG & 
 Drs. C.O. Martins Jarnalo, Albert Schweitzer Ziekenhuis
 4. Beeldvorming bij bewegingsstoornissen (level 2-3)
 Prof. Dr. J. Booij, AMC & Dr. F.J.A. Meijer, Radboud UMC
 5. Multipele witte stof lesies (level 1-2)
 Dr. M.C. Kruit, LUMC & Dr. S. Hammer, HagaZiekenhuis
 6. Aunt Minnies in de neuroradiologie – toets je kennis van 
 de pathognomonische neuropathologie (level 1-3)
 Drs. D.A.C. Duyndam, OLVG Oost & Drs. L.E.M. Smagge, OLVG Oost
 7. Sella en parasellair: hypofyse anatomie, normaal varianten 
 en pathologie (level 1-2)
 Dr. D.R. Rutgers, UMCU & Drs. U. Kizilates, UMCU

Tijdstip Onderwerp

11:05 – 11:35 Pauze 
11:35 – 12:30 Parallel sessie, ronde 2 
 (Sessie 1 t/m 7 zoals ronde 1)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 13:45 Uitreiking Bart Wiarda prijs
13:45 – 14:15 Hydrocephalie 2.0 (level 1-3)
 Dr. S.D. Roosendaal, AMC, Amsterdam
14:15 – 14:20 Zaalwissel 
14:20 – 15:15 Parallel sessie, ronde 3 
 (Sessie 1 t/m 7 zoals ronde 1)
15:15 – 15:45 Pauze 
15:45 – 16:15 Dual energy CT: wat moet de neuroradioloog weten? (level 1-3)
  Dr. A.A. Jacobi - Postma, MUMC+, Maastricht
16:15 – 17:00 Quiz, samenvatting en afsluiting
  Dr. M.M.L. de Win, AMC, Amsterdam
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11i n s c h r i j v e n  v i a  i n s c h r i j v e n . r a d i o l o g e n . n l De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl of www.congresscompany.com

Level 1 AIOS niet-nucleaire variant en algemeen radiologen
Level 2 AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen 
  met interesse in betreffende differentiatie 
Level 3 fellows, radiologen met subspecialisatie

neuroradiologie
donderdag 22 juni 2017

Tijdstip Onderwerp

09:30 – 09:35 Opening en welkom door voorzitter
 Dr. M.M.L. de Win, AMC, Amsterdam
09:35 – 10:05 Beeldvorming van hersentumoren updated (level 2-3) 
 Dr. M. Smits, Erasmus MC, Rotterdam
10:05 – 10:10 Zaalwissel 
10:10 – 11:05 Parallel sessie, ronde 1 
 1. Hersentumoren: diagnostiek en FU mbv state of the art 
 imaging technieken (level 2-3)
 Dr. B. Jasperse, NKI - AvL & Drs. H.L.J. Tanghe, Erasmus MC
 2. Vasculaire malformaties en normaal variaties: diagnostiek 
 (en behandeling) (level 1-3)
 Dr. M.E.S. Sprengers, AMC & Dr. A.C.G.M. van Es, Erasmus MC
 3. SWI beyond microbleeds (level 1-3)
 Dr. P.J. van Laar, UMCG & 
 Drs. C.O. Martins Jarnalo, Albert Schweitzer Ziekenhuis
 4. Beeldvorming bij bewegingsstoornissen (level 2-3)
 Prof. Dr. J. Booij, AMC & Dr. F.J.A. Meijer, Radboud UMC
 5. Multipele witte stof lesies (level 1-2)
 Dr. M.C. Kruit, LUMC & Dr. S. Hammer, HagaZiekenhuis
 6. Aunt Minnies in de neuroradiologie – toets je kennis van 
 de pathognomonische neuropathologie (level 1-3)
 Drs. D.A.C. Duyndam, OLVG Oost & Drs. L.E.M. Smagge, OLVG Oost
 7. Sella en parasellair: hypofyse anatomie, normaal varianten 
 en pathologie (level 1-2)
 Dr. D.R. Rutgers, UMCU & Drs. U. Kizilates, UMCU

Tijdstip Onderwerp

11:05 – 11:35 Pauze 
11:35 – 12:30 Parallel sessie, ronde 2 
 (Sessie 1 t/m 7 zoals ronde 1)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Hydrocephalie 2.0 (level 1-3)
 Dr. S.D. Roosendaal, AMC, Amsterdam
14:00 – 14:05 Zaalwissel 
14:05 – 15:00 Parallel sessie, ronde 3 
 (Sessie 1 t/m 7 zoals ronde 1)
15:00 – 15:30 Pauze 
15:30 – 16:00 Dual energy CT: wat moet de neuroradioloog weten? (level 1-3)
  Dr. A.A. Jacobi - Postma, MUMC+, Maastricht
16:00 – 16:45 Quiz, samenvatting en afsluiting
  Dr. M.M.L. de Win, AMC, Amsterdam
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Sandwichcursus hoofd-hals radiologie

SPREKERSLIJST 
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Dr. T. Beale
UCHL, United Kingdom
Dr. R. van den Berg
MUMC, Maastricht 
Dr. P. de Graaf
VuMC, Amsterdam
Drs. R. Hagenbeek
HMC Westeinde, Den Haag
Drs. M.J. Hazewinkel
MRON, Enschede
Dr. A.A. Jacobi - Postma
MUMC, Maastricht
Prof. Dr. A. van der Lugt
Erasmus MC, Rotterdam
Dr. F.J.A. Meijer
Radboud UMC, Nijmegen

Drs. T.J. Meulman
LUMC, Leiden/HagaZiekenhuis, Den Haag
Dr. F.A. Pameijer
UMCU, Utrecht
Dr. S.A.H. Pegge
Radboud UMC, Nijmegen
Dr. C.M. Toxopeus
Erasmus MC, Rotterdam
Dr. B.M. Verbist
LUMC, Leiden 
Drs. O. Vijlbrief
MRON, Almelo
Dr. H.E. Westerlaan
UMCG, Groningen

CURSUSLEIDER

Drs. M.J. Lamers
UMCG, Groningen

Introductie 
hoofd-hals radiologie

Geachte collega,

Welkom op de Sandwichcursus Hoofd-Hals Radiologie met als titel: ‘Hoofd-Hals Radiologie 
is voor iedereen!’ Zoals de titel al aangeeft, heeft het gros van ons in de dagelijkse praktijk 
te maken met deze tak van sport. 

ln de plenaire sessie over de paranasale sinus en echografie van de hals zal een didactisch 
sterke en gerenommeerde spreker uit het Verenigd Koninkrijk, Dr. Beale, met een grote 
dosis Engelse humor tezamen met u de reeds aanwezige kennis opfrissen. Daarnaast zal hij 
aan de hand van casuïstiek relevante pitfalls van de paranasale sinus bespreken, zodat uw 
verslaglegging voor de clinicus nog meer van toegevoegde waarde zal zijn. De sessie over 
echografie zal met name aan de hand van casuïstiek gaan over wat we allemaal nog meer 
kunnen beoordelen met echografie naast de schildklier en lymfeklieren. Laat u verrassen.

De plenaire sessie over de hoofd hals oncologie zal onder andere ook over het onderdeel van 
de N-stadiëring gaan, naast het bespreken van de richtlijn. Voor sommigen droge stof doch 
collega Pameijer zal een en ander toch interessant voor u maken.

Er zijn 6 parallelle sessies voor u verzorgd door sprekers uit alle windstreken en van 
wisselend pluimage. Dit om een gevarieerd aanbod te geven, waar voor iedereen wat 
wils is. Van tinnitus, vertigo en cholesteatoom vs inflammatie tot orbitale pathologie en 
aangezichtspijn. Casuïstiek is de rode draad tijdens deze sessies. Tijdens de Auntminnie 
sessie zullen ‘common’ en ‘uncommon’ klassiekers de revue passeren aan de hand van 
interactieve casuïstiek. 

Om uw verkregen kennis na deze enerverende dag zelf te kunnen testen, zal de welbekende 
quiz aan het einde van de dag plaatsvinden.

Rest mij alleen nog u een leerzame, interessante en inspirerende cursus te wensen!

Drs. Marjolein Lamers, cursusleider
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15i n s c h r i j v e n  v i a  i n s c h r i j v e n . r a d i o l o g e n . n l De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl of www.congresscompany.com

Level 1 AIOS niet-nucleaire variant en algemeen radiologen
Level 2 AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen 
  met interesse in betreffende differentiatie 
Level 3 fellows, radiologen met subspecialisatie

hoofd-hals radiologie
woensdag 21 en vrijdag 23 juni 2017

Tijdstip Onderwerp

09:30 – 09:35  Opening en welkom door voorzitter
 Drs. M.J. Lamers, UMCG
09:35 – 10:05  What’s hot and what’s not? – 
 multimodality imaging in oncologie (level 2-3)
  Dr. F.A. Pameijer, UMCU
10:05 – 10:10  Zaalwissel
10:10 – 11:05  Parallelsessie, ronde 1
 1. Tinnitus: pulsatiel vs non pulsatiel (level 2-3)
 Dr. F.J.A. Meijer, Radboud UMC, Dr. H.E. Westerlaan, UMCG (woensdag) &
 Dr. S.A.H. Pegge, Radboud UMC (vrijdag)
 2. Cholesteatoom vs inflammatie (level 1-2)
 Dr. B.M. Verbist, LUMC & Drs. T.J. Meulman, LUMC/Haga ziekenhuis
 3. There’s more than meets the eye (level 1-3)
 Dr. P. de Graaf, VuMC & Drs. M.J. Hazewinkel, MRON
 4. De patiënt met aangezichtspijn (level 2-3)
 Prof. Dr. A. van der Lugt, Erasmus MC & Dr. C.M. Toxopeus, Erasmus MC
 5. Vertigo en unilateraal gehoorverlies (level 1-3)
 Dr. A.A. Jacobi-Postma, MUMC & Dr. R. van den Berg, MUMC
 6. Aunt Minnies in de HoofdHals radiologie – toets je kennis van 
 de pathognomonische pathologie in het hoofdhals gebied (level 1-2)
 Drs. O. Vijlbrief, MRON & Drs. R. Hagenbeek, HMC Westeinde
11:05 – 11:35  Pauze
11:35 – 12:30  Parallelsessie, ronde 2 
 (Sessie 1 t/m 6, zoals ronde 1)

Tijdstip Onderwerp

12:30 – 13:30  Lunch
13:30 – 14:00  De ‘ins en outs’ (van de paranasale sinus) – Landmarks voor 
 chirurg en pathologie van de paranasale sinus (level 1-3)
 Dr. T. Beale, UCHL, United Kingdom
14:00 – 14:30 Echografie – beyond schildklier en lymfeklieren (level 1-3)
 Dr. T. Beale, UCHL, United Kingdom
14:30 – 15:00  Pauze
15:00 – 15:55  Parallelsessie, ronde 3 
 (Sessie 1 t/m 6, zoals ronde 1)
15:55 – 16:00  Zaalwissel
16:00 – 16:45  Quiz, samenvatting en afsluiting
  Drs. M.J. Lamers, UMCG
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16 i n s c h r i j v e n  v i a  i n s c h r i j v e n . r a d i o l o g e n . n l 

routebeschrijving

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 0,70 p/m)  
of via internet op www.9292.nl

hotel & congrescentrum reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM  EDE GLD
Tel. 0318 - 750300

plattegrond
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Sandwichcursus aantekeningen

AANSPREEKPUNTEN

Voorzitter Sandwichcursus-commissie: 
Prof.dr. J. (Jeroen) Hendrikse
Secretaris Sandwichcursus-commissie: 
Dr. G.J. (Geert) Lycklama à Nijeholt
Lid Sandwichcursus-commissie: 
Dr. A.A. (Linda) Jacobi - Postma
Bureau NVvR: 
nvvr@radiologen.nl

nadere informatie

Postbus 2428   
5202 CK ’s-Hertogenbosch   
Tel. 073 - 7003500   
info@congresscompany.com   
www.congresscompany.com

Voor vragen over uw inschrijving 
kunt u een mail sturen naar 
registratievraag@radiologen.nl

Uw directe link 
naar registratie:
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