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Donderdag 16 mei 

Titel: The future of radiology reporting  

Dr. Jan-Jaap Visser, Erasmus MC 

Jan-Jaap Visser is radioloog in het Erasmus MC te Rotterdam. Hij geeft leiding 

aan de Imaging IT en leidt de value-based imaging activiteiten op zijn afdeling. In 

zijn presentatie zal hij ingaan op de mogelijkheden en uitdagingen voor de 

radiologische verslaglegging die er zijn in het huidige tijdperk van kunstmatige 

intelligentie. 

 

 

CT contrast – lessons learned 

Prof. dr. Joachim E. Wildberger, Maastricht UMC+ 

Joachim Wildberger is hoogleraar radiologie aan het Maastricht UMC+. 

Zijn interesse ligt op het gebied van de cardiovasculaire en interventionele 

radiologie. Sinds meer dan 20 jaar houdt hij zich bezig met het verbeteren van 

data acquisitie en post-processing, m.n. op het gebied van CT. In deze presentatie 

zal hij in vogelvlucht de mogelijkheden en uitdagingen van een optimale contrast-

toediening bespreken. 

 

 

Michiel Peereboom is cabaretier, filmmaker en tekstschrijver. Michiel was 

presentator van het tv-programma Keuringsdienst van Waarde en levert 

humoristische tekstbijdragen en video's aan tv-programma's van RTL5, VPRO, 

KRO, Veronica en BNN-VARA. Hij combineert deze vaardigheden in een 

humoristische en flitsende multimedia presentatie, die hij speciaal voor de 

radiologendagen 2019 op maat maakt. 
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Vrijdag 17 mei 

 

Felle en fletse contrasten in de gezondheidszorg 

Prof. Marcel Levi, University College London, United Kingdom 

 

Marcel Levi is internist en sinds 2½ jaar Chief Executive of University College 

London Hospitals en Professor of Medicine bij University College London. 

Daarvoor was  hij voorzitter van de Raad van Bestuur/Decaan van het 

AMC/Universiteit van Amsterdam. Hij is actief in verschillende nationale en 

internationale organisaties op het terrein van gezondheidszorg en wetenschap 

en daarnaast praktiserend arts en onderzoeker. In zijn presentatie zal hij 

spreken over verschillen en overeenkomsten tussen de gezondheidszorg van 

10 jaar geleden en de komende 10 jaar, verschillen en overeenkomsten tussen gezondheidszorg in 

Nederland en Engeland en verschillen en overeenkomsten in het perspectief van patiënten, 

zorgverzekeraars, ziekenhuizen en artsen. 

 

“Het leven zien als topsport” 

 

Teun de Nooijer en Rosanne Warmerdam delen kennis en 

ervaring uit de topsport en wetenschap. Op het eerste gezicht 

twee totaal verschillende werelden maar toch delen ze een 

aantal gemeenschappelijke factoren: de intrinsieke motivatie 

om altijd te blijven leren en te investeren in (persoonlijke) 

ontwikkeling op een gezonde manier. 


