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Sandwichcursus algemene informatie

Algemene informatie

kosten LEDEN nvvR enkele dag        beide dagen
Tot en met 8 oktober 2017
AIOS/reductieleden en emeritusleden* P 120,– P 180,–
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG P 205,– P 325,–

Tot en met 6 november 2017
AIOS/reductieleden en emeritusleden* P 145,– P 205,–
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG P 255,– P 380,–

Vanaf 7 november 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.
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Beste collega,

Voor u ligt de uitnodiging voor de najaars Sandwichcursus: Kinderradiologie en Acute  
Radiologie. Er is door de secties en cursusleiders weer een prachtig programma samen-
gesteld met inspirerende sprekers en workshopleiders.

De cursus Acute Radiologie bevat interessante ‘discipline overstijgende’ onderdelen zoals 
een workshop waarin u leert hoe om te gaan met de toenemende ‘uitsluit-cultuur’. Verder 
is er weer aandacht voor techniek – een mooi overzicht over state-of-the-art CT in de 
acute setting. Het programma van de cursus Kinderradiologie laat fraai zien hoe breed de 
Kinderradiologie is. Naast specifieke onderwerpen zoals foetale MRI, worden ook dagelijks 
voorkomende onderwerpen behandeld zoals heupdysplasie. 

Achter de schermen is inmiddels het een en ander veranderd. Voor de SWC wordt vanaf 
najaar 2017 samengewerkt met congresbureau B.E.N.G!. 
Gelukkig is de overgang naar een nieuw congresbureau dankzij de samenwerking met 
Congress Company goed verlopen en merkt u er als het goed is niets van. Overigens blijft de 
NVvR met Congress Company samenwerken wat betreft de Radiologendagen. 

Voorlopig zal de SWC in De ReeHorst in Ede blijven. Deze locatie is met het openbaar vervoer 
prima te bereiken en heeft ruime parkeermogelijkheden. 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

• Voor uw Certificaat van Deelname is het van belang dat uw QR code wordt gescand 
bij binnenkomst en vertrek op iedere dag van deelname.

• 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 en uw persoonlijk SWC programma gaan 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 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 16 november 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’).
• 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.

• 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).

• 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.

• Uw inschrijvingsbevestiging wordt gestuurd naar het email adres zoals opgenomen in het 
ledenbestand van de NVvR.

• Vóór 7 november 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 2 november 2017 worden 
niet gerestitueerd. Uw hotelkamer is pas definitief vastgelegd als uw betaling is ontvangen.

RAD App
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Sandwichcursus kinderradiologie
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Introductie 
kinderradiologie

Mede namens de sectie Kinderradiologie van de NVvR hebben wij de eer u uit te nodigen 
voor de Sandwichcursus Kinderradiologie ‘Radiologie uit de Kinderschoenen’ op dinsdag 14 
en vrijdag 17 november 2017.

Kinderradiologie is niet zomaar radiologie van kleine volwassenen. Kinderen zijn anders in 
hun aandoening en beleving ervan en hebben daarom andere zorg nodig. Deze cursus reikt 
kennis en kunde aan om hun tegemoet te komen in hun unieke behoeften en zal deelnemers 
updaten in het uitkiezen van de beste beeldvormende technieken en de radiologische 
interpretatie ervan. Bij meerdere sessies zullen richtlijnen aan bod komen net als voorstellen 
voor standaardverslagen. En alhoewel deze laatste soms langdradig en te complex kunnen 
zijn voor de gerichte vraagstelling van de clinicus kan het standaardverslag ons helpen om 
onvolledig onderzoek te vermijden.

Tijdens de plenaire sessies komen, misschien wel, bekende topics aan bod maar de zeer 
ervaren sprekers zullen u informeren over de nieuwe bevindingen en processen in hun 
gebied. De interactieve sessies worden geleid door sprekers met grote kennis en hartstocht 
voor het vak en passie voor de overdracht van hun kennis en kunde. De dag wordt afgesloten 
met een quiz. Tijdens deze quiz wordt de essentie van de sessies herhaald aan de hand van 
de casus. Dus allen ook daarheen, zouden wij zo zeggen, zodat de keuze voor de parallel-
sessies wat minder zwaar valt.

Wij wensen u allen een hele leerzame en gezellige dag toe!
 

Annick Devos en Marjolein Dremmen
cursusleiders

SPREKERSLIJST 
kinderradiologie 

Prof. Dr. C. Adamsbaum
radioloog, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-
Bicêtre, Frankrijk
Dr. N. (Nazanin) Ahmadi
radioloog, VUmc, Amsterdam
Dr. R. (Roel) Bakx
chirurg, AMC, Amsterdam 
Dr. J. (Joosje) Bomer
radioloog, Akerhus Universitetssykehus, 
Lørenskog, Noorwegen
Dr. E. (Eline) Deurloo
radioloog, AMC, Amsterdam
Drs. R. (Riksta) Dikkers
radioloog, UMCG, Groningen
Dr. N. (Nanko) de Graaf
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. K. (Karin) Kamphuis - van Ulzen
radioloog, Radboudumc, Nijmegen

Dr. W. (Willemijn) Klein 
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Dr. M. (Maarten) Lequin
radioloog, UMCU, Utrecht
Dr. R.J. (Rutger Jan) Nievelstein
radioloog, UMCU, Utrecht
Prof. Dr. R. (Rick) van Rijn
radioloog, AMC, Amsterdam
Prof. Dr. S. (Simon) Robben
radioloog, MUMC+, Maastricht
Dr. J.(Joost) van Schuppen
radioloog, UMCG, Groningen 
Dr. A. (Anne) Smets
radioloog, AMC, Amsterdam
Dr. J. (Jonathan) Verbeke
radioloog, VUmc, Amsterdam

CURSUSLEIDERs

Drs. A. (Annick) Devos
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Drs. M. (Marjolein) Dremmen
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
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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

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

kinderradiologie
dinsdag 14 en vrijdag 17 november 2017

Tijdstip Onderwerp

09:30 – 09:35 Opening en welkom door voorzitters
 Drs. A.S. Devos (Erasmus MC, Rotterdam) en 
 Drs. M.H.G. Dremmen (Erasmus MC, Rotterdam) 
09.35 – 10:05 Congenitale heupdysplasie: An update
 Prof. Dr. S.G.F. Robben (MUMC+, Maastricht)
10:05 – 10:15 Zaalwissel 
10:15 – 11:10 Parallelsessie, ronde 1 
 1. Kindermishandeling: Wanneer moet je er aan denken? (Level 2)
 Prof. Dr. S.G.F. Robben (MUMC+, Maastricht) en 
 Prof. Dr. R.R. van Rijn (AMC, Amsterdam)
 2. Foetale (body en neuro) MRI: Waarom, wanneer en hoe? (Level 3)
 Dr. W.M. Klein (Radboudumc, Nijmegen) en 
 Drs. M.H.G. Dremmen (Erasmus MC, Rotterdam)  
 3. Is het een skeletdysplasie? (Level 2)
 Dr. R.A.J. Nievelstein (UMCU, Utrecht) en 
 Drs. J. Verbeke (VUmc, Amsterdam)  
 4. Beeldvorming van de neonaat (Level 2)
 Drs. N. Ahmadi (VUmc, Amsterdam) en 
 Drs. J. Bomer (Akershus Universitetssykehus, Lørenskog, Noorwegen)
 5. Longinfectie en complicaties ervan bij kinderen (Level 1)
 Dr. R. Dikkers (UMCG, Groningen) en 
 Drs. J. van Schuppen (UMCG, Groningen)
  6. Het kind met buikpijn (Level 1)
 Dr. E. Deurloo (AMC, Amsterdam) en Drs. A. Smets (AMC, Amsterdam)
 7. Acute niet-traumatische neuroradiologie (Level 3)
 Dr. M.H. Lequin (UMC Utrecht) en 
 Drs. K. Kamphuis - Van Ulzen (Radboudumc, Nijmegen)

 Tijdstip Onderwerp

11:10 – 11:40 Pauze 
11:40 – 12:35 Parallelsessie, ronde 2 
 (Sessie 1 t/m 7 zoals ronde 1 om 10:15 uur)
12:35 – 13:35 Lunch
13:35 – 14:05 The pediatric traumatic spine: Imaging and guidelines
 Prof. Dr. C. Adamsbaum – (Hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, Frankrijk)
14:05 – 14:15 Zaalwissel 
14:15 – 15:10 Parallelsessie, ronde 3 
 (Sessie 1 t/m 7 zoals ronde 1 om 10:15 uur)
15:10 – 15:40 Pauze 
15:40 – 16:10 Update invaginatie: Radioloog en Chirurg: Hand in Hand
 Drs. N. de Graaf (Erasmus MC, Rotterdam) en 
 Dr. R. Bakx (AMC, Amsterdam)
16:10 – 16:50 Quiz en samenvatting 
 Drs. A.S. Devos (Erasmus MC, Rotterdam)
 Drs. M.H.G. Dremmen (Erasmus MC, Rotterdam) 
16:50 – 16:55 Afsluiting
 Drs. A.S. Devos (Erasmus MC, Rotterdam) en 
 Drs. M.H.G. Dremmen (Erasmus MC, Rotterdam) 
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Sandwichcursus acute radiologie

SPREKERSLIJST 
acute rADIOLOGIE 
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Dr. M. (Monique) Brink
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Dr. E. (Ewout) Courrech Staal
radioloog, Maasstadziekenhuis, Rotterdam
Drs. M. (Maarten) Horst
radioloog, ZGT, Hengelo
Drs. R. (Rob) Hurks
radioloog, VUmc, Amsterdam
Drs. B. (Burgo) Jansen
radioloog, AvL, Amsterdam
Drs. D. (Digna) Kool
radioloog, AvL, Amsterdam
Drs. M. (Martin) Kraai
radioloog, ZGT, Hengelo
Drs. A. (Armand) Lamers
radioloog, OLVG, Amsterdam
Dr. H. (Hans) Nieboer
radioloog, UZ Brussels, Brussel 
Dr. J. (Julien) Puylaert
radioloog, HMC Westeinde, Den Haag
Dr. A. (Adrienne) van Randen
radioloog, AMC, Amsterdam

Prof. Dr. R.R. (Rick) van Rijn
radioloog, AMC, Amsterdam
Prof. Dr. S. (Simon) Robben
radioloog, MUCM+, Maastricht 
Drs. M.J. (Maeke) Scheerder
radioloog, OLVG, Amsterdam
Dr. N. (Niels) Schep
traumachirurg, Maasstadziekenhuis, 
Rotterdam
Drs. A.E. (Sander) Scholtens
radioloog, Tergooi Hilversum/Blaricum
Drs. J. (Joost) van Schuppen
radioloog, UMCG, Groningen
Dr. A. (Annelie) Slaar
radioloog, Westfriesgasthuis, Hoorn
Drs. M. (Matthijs) Vermeulen
radioloog, Meander Medisch Centrum, 
Amersfoort
Drs. N. (Niels) van Vucht
radioloog, VUmc, Amsterdam

CURSUSLEIDER

Drs. L. (Ludo) Beenen
radioloog, AMC, Amsterdam

Introductie 
acute radiologie

De Radioloog in the lead, het thema van de Radiologendagen, is ook prima toepasbaar op 
de SWC Acute Radiologie op woensdag 15 en donderdag 16 november 2017. Want zeker 
daar wordt een actieve rol van de Radioloog gevraagd. De Acute Radiologie benadert 
radiologische vraagstukken op een eigen manier: in een breder perspectief, en met een 
eigen karakter. Alleen orgaangericht is te beperkt, want waar zit het probleem? Acuut is niet 
zozeer het begin van een chronisch probleem, maar kent een speciale dynamiek. Met minder 
informatie moet je in deze 24/7 maatschappij ingaan op een probleem met onbekende 
omvang en uitkomst. Moet je daarop ingaan, of niet? Tijdens de SWC Acute Radiologie gaan 
wij juist daar op in, en zorgen zo voor voldoende houvast om het hoofd te bieden aan zowel 
algemene als bijzondere problematiek, van jong tot oud, en zowel van trauma’s als van niet 
traumatische origine, soms met hele simpele, maar steeds vaker ook met geavanceerde 
technieken. Wat moet je i.h.a. doen bij kindertrauma’s, en zeker ook met de CWK? Wat is er 
anders bij een zwangere in de acute setting? Welke letsels rondom de knie kan je makkelijk 
missen, en hoe en wanneer moet je een acute MSK echo doen? Ook de acute buik en 
abdominaal trauma worden behandeld, evenals handige tips en trics voor de interventies. 
Dus: Scheiding van hoofd- en bijzaken in de acute setting. 

Tot ziens!

Ludo Beenen
cursusleider
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13i 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

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

acute radiologie
woensdag 15 en donderdag 16 november 2017

Tijdstip Onderwerp

09:30 – 09:35 Opening en welkom door voorzitter
 Drs. L. Beenen (AMC, Amsterdam)
09:35 – 10:05 Acute problemen bij zwangeren (Level 1-3)
 Drs. M. Brink (Radboudumc, Nijmegen) 
10:05 – 10:10 Zaalwissel 
10:10 – 11:10 Parallelsessie, ronde 1 
 1. Early missed injuries – onderste extremiteiten rondom knie 
 (Level 1-3)
 Drs. M. Kraai (Ziekenhuis Groep Twente, Hengelo) en 
 Drs. M. Horst (Ziekenhuis Groep Twente, Hengelo)
 2. Non-vasculaire interventies (Level 2-3)
 Drs. A. Lamers (OLVG, Amsterdam) en Drs. B. Jansen (AvL, Amsterdam)
 3. MRI Acute buik (Level 1-3)
 Dr. A. van Randen (AMC, Amsterdam en 
 Dr. J. Puylaert (HMC Westeinde, Den Haag)
 4. MSK Acute Echo’s (Level 2-3)
 Drs. M. Vermeulen (Meander Medisch Centrum, Amersfoort) en 
 Drs. A.E. Scholtens (Tergooi Hilversum/Blaricum) 
 5. Trauma bij kinderen (Level 1-3)
 Drs. J. van Schuppen (UMCG, Groningen) en 
 Prof. Dr. S. Robben (MUMC+, Maastricht)
  6. CWK Trauma bij kinderen (Level 1-3)
 Dr. A. Slaar (Westfriesgasthuis, Hoorn), 
 Dr. N. Schep, Traumachirurg (Maasstadziekenhuis, Rotterdam) (wo) en
 Prof. Dr. R.R. van Rijn (AMC, Amsterdam)  (do)
 7. Moet dit in de dienst? (Level 1-3)
 Drs. N. van Vucht (VUmc, Amsterdam) en 
 Drs. R. Hurks (VUmc, Amsterdam) 

 Tijdstip Onderwerp

11:10 – 11:40 Pauze 
11:40 – 12:40 Parallelsessie, ronde 2 
 (Sessie 1 t/m 7 zoals ronde 1 om 10:10 uur)
12:40 – 13:40 Lunch
13:40 – 14:10 Dual Energy / Advanced imaging in de Acute Radiologie (Level 1-3)
 Dr. H. Nieboer (UZ Brussels, Brussel, België)
14:10 – 14:15 Zaalwissel 
14:15 – 15:15 Parallelsessie, ronde 3 
 (Sessie 1 t/m 7 zoals ronde 1 om 10:10 uur)  
15:15 – 15:45 Pauze 
15:45 – 16:15 Niertrauma (Level 1-3)
 Drs. E. Courrech Staal (Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam)
16:15 – 16:45 Quiz
 Moderators: Drs. D. Kool (AvL, Amsterdam) en 
 Drs. M.J. Scheerder (OLVG, Amsterdam)
16:45 – 17:00 Samenvatting & afsluiting
 Drs. L. Beenen (AMC, Amsterdam)
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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

15
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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

Torenlaan 5B   
1402 AT Bussum   
Tel. 06 - 23 61 81 30   
radiologen@bengonline.nl

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

Uw directe link 
naar registratie:
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