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CURSUS

Sandwich

di 6 februari 2018 en vr 9 februari 2018

cardiovasculaire radiologie
Cursusleiders: Prof.dr. Birgitta Velthuis & Drs. Harrie van den Bosch

wo 7 februari 2018 en do 8 februari 2018

thoraxradiologie

Cursusleiders: Drs. Miranda Snoeren & Drs. Rianne Verhees

hotel & congrescentrum
reehorst, EDE

GE Healthcare
GE Medical Systems

Georganiseerd door
de Sandwichcursus-commissie
van de Nederlandse Vereniging
voor Radiologie

algemene informatie

Sandwichcursus

Algemene informatie
Beste allen,
Van 6 tot 9 februari 2018 vinden de Sandwichcursussen Cardiovasculaire Radiologie en
Thoraxradiologie plaats. Beide cursussen hebben een prachtig programma met plenaire en
parallel-sessies samengesteld. Als voorbeelden veel aansprekende case-based sessies bij
de Cardiovasculaire Sandwich en het complete pallet aan patronen en afwijkingen bij de
Thoraxradiologie Sandwich.
De Cardiovasculaire Sandwich heeft een variant van het bekende format waarbij er dit keer
9 parallelsessies worden aangeboden. Doordat er steeds 6 parallelsessies tegelijk worden
gegeven, zijn ook de sprekers in staat zelf een parallelsessie bij te wonen. Dit komt tegemoet
aan een vaak gehoorde feedback van de sprekers: “het zou fantastisch zijn om ook naar de
verhalen van de andere sprekers te kunnen”.
De Thoraxradiologie heeft ervoor gekozen om de dag af te sluiten met een complicatie/
missers sessie “Missers in de Thoraxradiologie”. Hoe moet je kijken om diagnostische
complicaties te voorkomen? En wat kunnen we leren van diagnostische complicaties?
Het jaarritme van Sandwichcursussen zal ook de komende jaren gevolgd worden, dit
betekent concreet voor 2018: de eerste week van februari, de derde week van juni en half
november.
Kortom, ook in 2018 voorzien we het ultieme compliment voor de cursusleiders:
“Er waren te veel interessante onderwerpen om uit te kiezen!”
Namens Subcommissie Sandwichcursus,
Jeroen Hendrikse, Geert Lycklama à Nijeholt, Linda Jacobi
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kosten LEDEN nvvR
Tot en met 31 december 2017
AIOS/reductieleden en emeritusleden*
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG

P
P

135,–
220,–

P
P

195,–
350,–

Tot en met 29 januari 2018
AIOS/reductieleden en emeritusleden*
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG

P
P

160,–
270,–

P
P

220,–
405,–

Vanaf 30 januari 2018
AIOS/reductieleden en emeritusleden*
Radiologen/ dubbelleden NVvR - NVNG

P
P

185,–
345,–

P
P

270,–
525,–

kosten niet-LEDEN nvvR
AIOS
Medisch specialisten

P
P

185,–
345,–

P
P

270,–
525,–

enkele dag

beide dagen

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.
Tijdens de Algemene Vergadering van de NVvR van 16 november 2017 is besloten
om een Radiologie Research Fonds op te richten.
Vanuit dit fonds zal 1x per 2 jaar een Sandwichbeurs worden uitgereikt ter financiering van
promotie-onderzoek door een arts-assistent in combinatie met de opleiding tot radioloog.
Om deze investering in de wetenschap en een potentieel toekomstige SWC-spreker mogelijk te maken zijn de kosten verhoogd met P 25 voor radiologen/dubbelleden NVvR-NVNG/
medisch specialisten, die beide dagen deelnemen, en P 15 voor de overige inschrijvers.
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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 e-mailadres zoals opgenomen in het
ledenbestand van de NVvR.
• Vóór 30 januari 2018 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 RADApp. 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,
verzoeken wij u vriendelijk om u voorafgaande 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.
• 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 24 januari 2018 worden
niet gerestitueerd. Uw hotelkamer is pas definitief vastgelegd als uw betaling is ontvangen.
4

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

• 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.
• Voor uw Certificaat van Deelname is het van belang dat uw QR code wordt gescand
bij binnenkomst en vertrek op iedere dag van deelname.
• 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 RADApp
Waar vindt u de RADApp?
Ga naar de App store/Google Play/Windows Store
> Zoek op nvvr (RADApp werkt niet goed)
> Download de App (gratis)
> Klik op installeren
Log in met uw NetRad gegevens

RADApp

Algemene vergadering
Het bestuur van de NVvR roept haar leden op de Algemene Vergadering te bezoeken die
aansluitend aan de borrel op donderdag 8 februari 2018 om 17:00 uur gehouden wordt
in Hotel & Congrescentrum ReeHorst te Ede.
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dinsdag 6 en vrijdag 9 februari 2018

Introductie
cardiovasculaire radiologie

SPREKERSLIJST
cardiovasculaire radiologie

Mede namens de Sectie Cardiovasculaire radiologie van de NVvR nodigen wij u van harte uit
voor de sandwichcursus Cardiovasculaire radiologie op dinsdag 6 en vrijdag 9 februari 2018.

Dr. Ricardo Budde		
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Paul van Dijkman		
cardioloog, Haaglanden Ziekenhuis,
Den Haag
Dr. Wouter van Es
radioloog, St. Antonius Ziekenhuis,
Nieuwegein
Drs. Suzanne Gommers		
radioloog, MUMC+, Maastricht
Dr. Daphne de Groot		
radioloog, St. Antonius Ziekenhuis,
Nieuwegein
Dr. Jesse Habets
radioloog, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn
Dr. Lucia Kroft		
radioloog, LUMC, Leiden
Dr. Dirkjan Kuijpers		
radioloog, Bronovo Ziekenhuis, Den Haag
Prof.dr. Tim Leiner		
radioloog, UMCU, Utrecht
Dr. Lilian Meijboom
radioloog, VUmc, Amsterdam

In de radiologische praktijk van alle dag neemt (niet-invasieve) cardiovasculaire beeldvorming
een steeds belangrijkere rol in. Nieuwe technische ontwikkelingen en innovaties in
beeldbewerkingsprogramma’s geven de radioloog een steeds belangrijkere en centrale rol in
de diagnostiek van hart- en vaatziekten.
Tijdens de plenaire sessies van de komende sandwichcursus komen nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van ischemie detectie, aorta beeldvorming en cardiale beeldvorming in
2020 aan bod. De interactieve parallelsessies zullen worden geleid door sprekers met veel
ervaring op het gebied van cardiovasculaire radiologie in combinatie met aanstormend
talent. Er worden in totaal 9 parallelsessies met zeer uiteenlopende, interessante
onderwerpen aangeboden. De dag zal worden afgesloten met een quiz (met leuke prijs voor
de winnaar!).
Wij hopen u op deze leuke en leerzame dag in groten getale te mogen begroeten!
Birgitta Velthuis en Harrie van den Bosch
cursusleiders

Dr. Casper Mihl		
radioloog, MUMC+, Maastricht
Dr. Firdaus Mohamed Hoesein		
radioloog, UMCU, Utrecht
Drs. Ties Mulder 		
nucleair geneeskundige, St. Antonius
Ziekenhuis, Nieuwegein
Drs. Jacqueline Nijboer-Oosterveld
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Dr. Nils Planken		
radioloog, AMC, Amsterdam
Dr. Adrienne van Randen
radioloog, AMC, Amsterdam
Dr. Rodrigo Salgado
radioloog, Universitair Ziekenhuis,
Antwerpen (B)
Drs. Miranda Snoeren
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Dr. Anje Spijkerboer		
radioloog, AMC, Amsterdam
Dr. Ralf Sprengers
radioloog, VUmc, Amsterdam
Dr. Ralph Widya		
radioloog, LUMC, Leiden

CURSUSLEIDERs
Prof.dr. Birgitta Velthuis		
radioloog, UMCU, Utrecht
Drs. Harrie van den Bosch
radioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
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cardiovasculaire radiologie

Sandwichcursus

dinsdag 6 en vrijdag 9 februari 2018

cardiovasculaire radiologie
dinsdag 6 en vrijdag 9 februari 2018

Tijdstip

Onderwerp

09:30 – 09:35

Opening en welkom door voorzitters
Prof.dr. Birgitta Velthuis, UMC, Utrecht
Drs. Harrie van den Bosch, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Ischemie detectie: van Dobutamine via Adenosine naar
Regadenoson (from the men who have seen it all)
Dr. Dirkjan Kuijpers, Bronovo Ziekenhuis, Den Haag
Dr. Paul van Dijkman, cardioloog, Bronovo Ziekenhuis, Den Haag
Zaalwissel
Parallelsessie, ronde 1
Alleen sessies 1-2-3-4-5-6 vinden plaats
1. Case based optimisalisering CT-hart protocollen
(voor meerdere vraagstellingen) (level 1-2)
Dr. Casper Mihl, MUMC+, Maastricht
Drs. Suzanne Gommers, MUMC+, Maastricht
2. Congenitale HART afwijkingen bij volwassenen komt echt niet
meer voor in mijn praktijk... wel dus! (level 1-3)
Dr. Anje Spijkerboer, AMC Amsterdam
Dr. Adrienne van Randen, AMC, Amsterdam
3. Stress perfusie workshop (level 2-3)
Dr. Firdaus Mohamed Hoesein, UMCU, Utrecht
Dr. Wouter van Es, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
4. Cornonair CT voor de algemeen radioloog volgens
het Corona opleidingsplan (level 1-2)
Dr. Lucia Kroft, LUMC, Leiden
Dr. Ralph Widya, LUMC, Leiden
5. Beeldvorming pre- en postklepvervanging (level 2-3)
Dr. Ricardo Budde, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Nils Planken, AMC, Amsterdam

09.35 – 10:20

10:20 – 10:25
10:25 – 11:20
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Level 3

AIOS niet-nucleaire variant en algemeen radiologen
AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen
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11:20 – 11:50
11:50 – 12:45
12:45 – 13:45
13:45 – 14:25
14:25 – 14:30
14:30 – 15:25
15:25 – 15:55
15:55 – 16:25
16:25 – 17:00

Onderwerp
6. Case Review: inflammatie in en rond het hart (level 1-3)
Drs. Ties Mulder, nucleair geneeskundige, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
Dr. Daphne de Groot, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
7. Case Review: (on-)gewone presentaties van
NIET-ischemische cardiomyopathie (level 2-3)
Dr. Lilian Meijboom, VUmc, Amsterdam
Dr. Ralf Sprengers, VUmc, Amsterdam
8. Mapping van het hart in de praktijk (level 2-3)
Prof.dr. Tim Leiner, UMC Utrecht
Dr. Jesse Habets, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn
9. Case Review: pulmonale diagnoses die een cardiovasculaire
radioloog niet mag en wil (!) missen (level 1-2)
Drs. Miranda Snoeren, Radboudumc, Nijmegen
Drs. Jacqueline Nijboer-Oosterveld, Radboudumc, Nijmegen / Isala, Zwolle
Pauze
Parallelsessie, ronde 2
Alleen sessies 1-2-3-7-8-9 vinden plaats
Lunch
Imaging of aortic disease
Dr. Rodrigo Salgado, Universitair Ziekenhuis, Antwerpen (B)
Zaalwissel
Parallelsessie, ronde 3
Alleen 4-5-6-7-8-9 vinden plaats
Pauze
Cardiac Imaging in 2020
Prof.dr. Tim Leiner, UMCU, Utrecht
Quiz & afsluiting door de voorzitters

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl
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woensdag 7 en donderdag 8 februari 2018

Introductie
thoraxradiologie

SPREKERSLIJST
thoraxrADIOLOGIE

Geachte collega,

Dr. Erik Aarntzen		
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Drs. Mariel Brinkhuis		
patholoog, ZGT, LabPON, Enschede
Drs. Cristina Firanescu		
radioloog, Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Prof.dr. Pim de Jong		
radioloog, UMCU, Utrecht
Dr. Arnoud Knoops		
radioloog, Jeroen Bosch ziekenhuis,
Den Bosch
Dr. Ruth Keijsers		
nucleair geneeskundige, St. Antonius
Ziekenhuis, Nieuwegein
Drs. Gerdien Kramer		
radioloog, LUMC, Leiden
Dr. Onno Mets		
radioloog, AMC, Amsterdam /
UMCU, Utrecht

Met genoegen willen wij u uitnodigen voor de SWC Thoraxradiologie 2018.
Het zijn dynamische tijden binnen de beeldvorming, met de verdere integratie van nucleaire
geneeskunde en radiologie. Daarnaast ook de steeds intensievere samenwerking met
andere disciplines, getuige het groeiend aantal MDO’s waarbij de radioloog onmisbaar is. En
natuurlijk nog ontwikkelingen voor de nabije toekomst, wat kunnen we verwachten? Kortom
voldoende stof om een gevarieerd programma te kunnen bieden.
In de plenaire sessies behandelen we 3 onderwerpen.
• Multidisciplinaire aanpak van sarcoïdose met als sprekers een longarts, nucleair
geneeskundige en cardio thoracale radioloog.
• Vervolgens hebben we het genoegen om Prof.dr. Wally Miller aan te kondigen. Een
internationale spreker die naast een plenaire sessie interstitiële longziekten ook een
gerichte workshop over small airways disease houdt, beide in het Engels.
• En als afsluitend hot topic: Longkanker screening, waar staan we nu?
Traditie getrouw bieden we u parallelle workshops. We hebben een gevarieerd programma
waarin hot topics en praktische problemen aan bod komen zonder de basis te vergeten.
• Sessies over interstitiële longziekten HRCT en inflammatoire longziekten PET-CT, cardiale
diagnoses op een standaard CT-thorax en Pulmonale hypertensie. Correlatie PA met CTbevindingen van diffuse longziekten.
• Devices en lijnen, wat is het en wat moet je ermee als radioloog. En het wat en hoe over
longnoduli.
We sluiten dit jaar af met een sessie: Missers in de Thoraxradiologie.
Namens de sectie Thoraxradiologie van de NVvR heten wij u alvast van harte welkom en
wensen wij u een leerzame en inspirerende cursus.

Prof.dr. Wally Miller
Hospital of the University of Pennsylvania
(USA)
Drs. Julia Moelker-Galuzina		
radioloog, Erasmus MC, Rotterdam
Prof.dr. Mathias Prokop		
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Dr. Mark Roef		
nucleair geneeskundige,
Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Drs. Ellen Schelhaas		
radioloog, MST, MRON, Enschede
Dr. Wikke Setz-Pels		
radioloog, Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Dr. Ralf Sprengers		
radioloog, VUmc, Amsterdam
Dr. Pascal Wielders		
longarts, Catharina ziekenhuis, Eindhoven
Dr. Rianne Wittenberg
radioloog, VUmc, Amsterdam

CURSUSLEIDERs
Drs. Miranda Snoeren
radioloog, Radboudumc, Nijmegen
Drs. Rianne Verhees		
radioloog, Catharina ziekenhuis, Eindhoven

Drs. Miranda Snoeren en Drs. Rianne Verhees
cursusleiders
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thoraxradiologie

Sandwichcursus

woensdag 7 en donderdag 8 februari 2018

thoraxradiologie
woensdag 7 en donderdag 8 februari 2018

Tijdstip

Onderwerp

09:30 – 09:35

Opening en welkom door voorzitters
Drs. Rianne Verhees, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Drs. Miranda Snoeren, Radboudumc, Nijmegen
Sarcoïdose MDO / panel expert
Dr. Pascal Wielders, longarts, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Dr. Mark Roef, nucleair geneeskundige, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Dr. Wikke Setz-Pels, cardiovasculair radioloog, Catharina Ziekenhuis,
Eindhoven
Drs. Rianne Verhees, thoraxradioloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Zaalwissel
Parallelsessie, ronde 1
1. Pulmonale hypertensie (level 2-3)
Dr. Rianne Wittenberg, VUmc, Amsterdam
Dr. Ralf Sprengers, VUmc, Amsterdam
2. Wat moet ik met die longnoduli? (level 2-3)
Prof.dr. Pim de Jong, UMCU, Utrecht
Dr. Onno Mets, AMC, Amsterdam / UMCU, Utrecht
3. Lines and Wires- update over PM / ICD’s en catheters (level 1)
Drs. Cristina Firanescu, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Dr. Arnoud Knoops, Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch
4. Cardiovasculaire diagnoses op een standaard CT-thorax (level 1-2)
Drs. Gerdien Kramer, LUMC, Leiden
Drs. Julia Moelker-Galuzina, Erasmus MC, Rotterdam
5. Diffuse longziekten correlatie CT / PA (level 1-2)
Drs. Ellen Schelhaas, MST, MRON, Enschede
Drs. M. Brinkhuis, patholoog, ZGT, LabPON, Enschede
6. PET bij interflammatoire longziekten (level 2-3)
Dr. Erik Aartzen, Radboudumc, Nijmegen
Dr. Ruth Keijsers, nucleair geneeskundige, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

09:35 – 10:20

10:20 – 10:25
10:25 – 11:15
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Level 1
Level 2
		
Level 3

AIOS niet-nucleaire variant en algemeen radiologen
AIOS betreffende differentiatie, algemeen radiologen
met interesse in betreffende differentiatie
fellows, radiologen met subspecialisatie
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11:15 – 11:40
11:40 – 12:30
12:30 – 13:25
13:25 – 14:10
14:10 – 14:15
14:15 – 15:05
15:05 – 15:25
15:25 – 16:05
16:05 – 16:50

Onderwerp
7. Small airways disease (level 2-3) (workshop in het Engels)
Prof.dr. Wally Miller, Hospital of the University of Pennsylvania (USA)
Pauze
Parallelsessie, ronde 2
Sessie 1 t/m 7 zoals ronde 1 om 10:25 uur
Lunch
Interstitial lung diseases
Prof.dr. Wally Miller, Hospital of the University of Pennsylvania (USA)
Zaalwissel
Parallelsessie, ronde 3
Sessie 1 t/m 6 zoals ronde 1 om 10:25 uur		
Pauze
Longkanker screening. Hoe staan we nu?
Prof.dr. Mathias Prokop, Radboudumc, Nijmegen
Missers in de Thoraxradiologie & afsluiting
Drs. Rianne Verhees, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Drs. Miranda Snoeren, Radboudumc, Nijmegen

De leerdoelen vindt u via www.radiologen.nl
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routebeschrijving
PER aUTo

plattegrond

 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 0,70 p/m)
of via internet op www.9292.nl
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55 minuten
40 minuten
10 minuten
1 uur en 10 minuten
1 uur en 10 minuten
25 minuten
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hotel & congrescentrum reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE GLD
Tel. 0318 - 750300
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AANSPREEKPUNTEN

aantekeningen

Voorzitter Sandwichcursus-commissie:
Prof.dr. Jeroen Hendrikse
Secretaris Sandwichcursus-commissie:
Dr. Geert Lycklama à Nijeholt
Lid Sandwichcursus-commissie:
Dr. 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
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i n s c h r i j v e n

Uw directe link
naar registratie:
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i n s c h r i j v e n . r a d i o l o g e n . n l
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Sandwichcursus

aantekeningen
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i n s c h r i j v e n

v i a

aantekeningen

i n s c h r i j v e n . r a d i o l o g e n . n l
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Sandwichcursus

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:

