
 

 

 
Opzet programma SWC HoofdHals radiologie- wo 21 en vr 23 juni 2017 

 
HoofdHals radiologie is voor iedereen! 
 

Plenaire sessies: 
 

Titel, level Spreker Klinische context Onderwerp Leerdoelen 

De ‘ins en outs’ (van de para-
nasale sinus) 
- Landmarks voor chirurg en 
pathologie van de paranasale 
sinus 
 
Level 1-3 

dr. T. Beale (UCHL; UK)  
 
 

‘what the surgeon wants to 
know’ van de beeldvorming 
van de paranasale sinus 

klinische presentatie en con-
text patiënt met sinonasale 
klachten, landmarks voor KNO 
arts en te herkennen patholo-
gie 

-klinische presentatie, 
-imaging protocol, 
-stralingsdosis, 
-anatomie, 
-pitfalls voor clinicus en radio-
loog 

Echografie- beyond schildklier 
en lymfeklieren 
 
Level 1-3 

dr. T. Beale (UCHL; UK)  
 
 

patiënt met verdenking hoofd-
hals pathologie 

echografie van de hals 
Wat zien we en wat zouden 
we nog meer kunnen zien bij 
echografie van de hals? 

-klinische presentatie, 
-imaging protocol, 
-anatomie en diens varianten, 
-pathologie in de hoofdhals 
buiten schildklier en lymfeklie-
ren 

What’s hot and what’s not?- 
multimodality imaging in 
HoofdHals oncologie 
 
Level 2,3 

dr. F.A. Pameijer (UMCU) 
 
 

diagnostiek bij hoofdhals on-
cologie  

richtlijn hoofdhals oncologie 
mbt stadiëring  

-imaging protocol (advanced 
imaging) 
-stadiëring (m.n. ook N stadi-
um) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Parallele interactieve sessies: 
 

Titel, level Sprekers Klinische context Onderwerp Leerdoelen 

1. Tinnitus: pulsatiel vs non 
pulsatiel     
level 2,3 

Wo: 
mw. dr. H. Westerlaan (UMCG) 
(woensdag) met dr. F.J.A. Meijer 
(UMCN St Radboud) 
 
 
 
Vr: 
Dr. S.A.H. Pegge (UMCN St 
Radboud) met dr. F.J.A. Meijer 
(UMCN St Radboud) 
 
 

klinische presentatie patiënt met 
tinnitus (pulsatiel, non-pulsatiel, 
objectief en subjectief) 

 - klinische presentatie; pulsatiel vs 
non-pulsatiel, incl anatomie 

- imaging protocol, CT vs MRI 
- d.d. 
- therapie 

2. cholesteatoom vs inflamma-
tie  
level 1,2 
 
 
*ook nieuwe casuïstiek tov 
voorgaande cursus evenals 
nieuwe spreker  

mw. dr. B.M. Verbist (LUMC) en 
mw. Drs. T.J. Meulman (LUMC/ 
Haga ziekenhuis) 
 
 

  - herhaling anatomie middenoor, 
- keuze voor en interpretatie van 

bepaalde MRI technieken incl. 
DWI,  

- beschrijving van de kenmerken op 
    MRI / CT  
- opstellen van een differentiaal-

diagnose 

3. there’s more than meets the 
eye 
level 1-3 
 
*ook nieuwe casuïstiek tov 
voorgaande cursus evenals 
nieuwe spreker  

dr. P. de Graaf (VuMC) met mw. 
drs. M. Hazewinkel (MRON) 
 
 
 

acute vs niet-acute visusdaling  - anatomie en pathologie intra- en 
peri-orbitaal 

- imaging technieken; pro’s and 
con’s 

- herkennen signal flags orbitale 
pathologie 



 

 

4. de patiënt met aangezichts-
pijn 
level 2,3 

Prof.dr.A. van der Lugt (Eras-
musMC) en dr. C.M. Toxopeus 
(AMC/ ErasmusMC) 
 
 

differentiaal diagnose obv klini-
sche presentatie, beloop en l.o. 
icm beeldvorming; tips and tricks; 
signal flags 

 - pathologie 
- imaging protocol 
- ‘ stroomdiagram’ wanneer welke 

imaging modality 
- klinische en radiologische signal 

flags 

5. vertigo en unilateraal ge-
hoorverlies (reprise) 
 

Dr. R. van den Berg (MUMC; 
KNO) en mw. dr. A.A. Jacobi 
(MUMC)  
 
 

  -   keuze voor en interpretatie van 
    MRI/ CT beelden, incl. herhaling  
    anatomie cochleovestibulaire sys 
    teem en retrocochleaire traject,  
-   herkennen van meer en minder 
    frequente oorzaken van vertigo en 
    unilateraal gehoorverlies, in relatie 
    tot anamnese, lichamelijk en  
    aanvullend audiofysiologisch  
    onderzoek. 

6. Auntminnies uit de praktijk 
level 1,2 

drs. O. Vijlbrief (MRON) en drs. 
R. Hagenbeek (Medisch Centrum 
Haaglanden) 
 
 
 

  - patroon herkenning 
- common en uncommon klassiekers 

 
 

 


