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VOORAANKONDIGING WEBINARS 

Maak kennis met de sprekers

DINSDAG 26 MEI 2020, 19:30 – 21:30 UUR
COVID-stress? Niet voor de radioloog...  (na het beluisteren van deze webinar)

Wie: hoogleraar radiologie prof. dr. Mathias Prokop, verbonden aan het Radboudumc.
Titel: Radiologie in het COVID tijdperk.
Tipje van de sluier: De inkomend voorzitter van de NVvR zal deze webinarsessies openen. In 
dit webinar gaat Mathias Prokop kort terugkijken op de pandemie in Europa en in Nederland 
en bespreken welke effecten COVID op ons vak had. Verder wordt de rol van beeldvorming 
in de acute en de chronische fase van de COVID pandemie besproken. Tenslotte komen de 
volgende vragen aan de orde: Hoe gaan we ons werk in de komende jaren aanpassen, welke 
hygiëne maatregels zijn nodig en hoe kunnen we COVID als een kans zien om te zorgen dat 
we gesterkt uit de crisis komen?

Wie: hoogleraar psychiatrie prof. dr. Witte Hoogendijk, verbonden aan het Erasmus MC
Titel: Hoe ga je om met stress? Leef als een beest!
Tipje van de sluier: Witte Hoogendijk neemt de aanwezigen in deze webinar mee vanaf de 
big bang een half miljard jaar geleden naar de moderne mens van nu die kampt met burn-out. 
Waarom ervaren wij stress? En hoe kunnen we daar mee omgaan. Extra nadruk zal liggen 
op de stress die we in deze coronatijd kunnen ervaren in het ziekenhuis, maar ook buiten 
het ziekenhuis, als individu in deze veranderde samenleving. Zijn advies voor meer werk- en 
levensgeluk: leef als een beest.

NVvRradiologendagen bij je thuis

DINSDAG 2 JUNI 2020, 19:30 – 21:30 UUR
Leefstijlgeneeskunde en cardiovasculaire ziekte, ook voor de radioloog, juist nu!

Wie: endocrinoloog en hoogleraar diabetologie prof. dr. Hanno Pijl, verbonden aan het 
Leids Universitair Medisch Centrum, en lid van de raad van advies van stichting Je Leefstijl 
als Medicijn.
Titel: Leefstijlgeneeskunde, waarom is het nodig?
Tipje van de sluier: In deze webinar gaat Hanno Pijl in op leefstijl-gerelateerde chronische 
ziektes die worden veroorzaakt door samenspraak van erfelijke aanleg en verkeerde leefstijl. 
Het Westerse voedingspatroon speelt daarbij een grote rol. Moeten we onze leefstijl aanpassen 
om te voorkomen dat we ziek worden?

Wie: radioloog dr. Rodrigo Salgado is verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
en is lid van de Belgian Society of Radiology (BSR), de European Society of Radiology (ESR) en 
de European Society of Cardiovascular Radiology (ESCR).
Titel: Mijn toekomst en ik: cardiovasculaire risicostratificatie in 2020.
Tipje van de sluier: Cardiovasculaire aandoeningen blijven nog steeds een belangrijke 
wereldwijde oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. In de recente Europese richtlijn voor 
coronairlijden is een prominente plek voor CT-coronairen. Tijdens deze webinar zet 
Rodrigo Salgado uiteen wat de wetenschappelijke achtergronden zijn. En misschien nog wel 
belangrijker, hoe risicostratificatie met behulp van CT in de dagelijkse praktijk is toe te passen 
en te interpreteren.
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VOORAANKONDIGING WEBINARS 

Maak kennis met de sprekers

DINSDAG 9 JUNI 2020, 19:30 – 21:30 UUR
Interventionele neuroradiologie en een hoofd-hals safari

Wie: dr. Wim van Zwam, verbonden aan het MUMC+.
Titel: Update in stroke imaging en interventie.
Tipje van de sluier: Het landschap van de interventionele neuroradiologie is het afgelopen 
decennium drastisch veranderd, mede door de resultaten van de Nederlandse MRCLEAN-
studie die voor het eerst aantoonde dat endovasculaire behandeling van acute ischemische 
beroerte bij geselecteerde patiënten buitengewoon gunstig is. In relatief korte tijd werd deze 
nieuwe behandeling wereldwijd opgenomen in richtlijnen en geïmplementeerd in de meeste 
ontwikkelde landen. Dit vereiste een verandering van logistiek in beroerte-netwerken, 
training van meer neuro-interventionisten en het definiëren van kwaliteitscriteria en 
benchmarks voor deze nieuwe behandeling. Ondertussen komen er steeds meer resultaten 
van nieuwe studies van bijvoorbeeld behandeling buiten het 6 uurs tijds window en wake-
up stroke. Door het veranderende palet aan therapeutische mogelijkheden verandert ook de 
behoefte aan diagnostische algoritmes. Er is een toenemende vraag naar selectie door middel 
van geavanceerde imaging technieken.

Wie: dr. Frank Pameijer, verbonden aan het UMCU.
Titel: Hoofd-Hals safari: Toevalsbevindingen in het Hoofd-Hals gebied, wat elke radioloog 
moet weten.
Tipje van de sluier: U heeft bij het beoordelen van een Body CT, (trauma) CT CWK of een 
routine MRI-hersenen vast wel eens iets gevonden in het Hoofd-Halsgebied wat niets met de 
vraagstelling te maken had, maar er wel ‘anders of asymmetrisch’ uitzag; en wat moet je daar 
dan mee? Frank Pameijer, een gerenommeerd en didactische spreker, neemt ons mee op ‘sa-
fari’ in het Hoofd-Hals gebied waarbij we (normaal) varianten en pathologische counterparts 
gaan zien.
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DINSDAG 16 JUNI 2020, 19:30 – 21:30 UUR
Carpale letsels en small bowel obstructions

Wie: drs. Frank Smithuis, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie AMC.
Titel: Carpale letsels (volgens Mayfield).
Tipje van de sluier: Scafoid fracturen, perilunaire dislocaties, lunatum luxaties; beruchte 
letsels die vaak worden gemist en derhalve frequenter voorkomen dan we denken, met helaas 
vervelende gevolgen op lange termijn.
Hoe deze letsels te herkennen? Zijn er overeenkomsten tussen deze letsels? Is er een relatie 
tussen een scafoid fractuur en een perilunaire dislocatie? Wanneer is conventioneel onderzoek 
onvoldoende en hebben we CT, MRI of een polsvideo nodig voor adequate diagnosestelling?

Wie: drs. Robin Smithuis, verbonden aan het Alrijne Ziekenhuis.
Titel: Small bowel obstructions.
Tipje van de sluier: Bij een ileus is er sprake van een belemmering van de normale 
doorgankelijkheid van de tractus digestivus. Wanneer dit het gevolg is van verminderde of 
opgeheven motiliteit, dan spreekt men van een paralytische ileus. Dit wordt vaak gezien 
binnen de direct postoperatieve setting of als reactie op peritonitis. Belangrijk is echter 
de obstructieve ileus te onderscheiden. Dit is een veel voorkomend ziektebeeld waarbij de 
effectieve behandeling afhangt van snelle en accurate diagnostiek. Desondanks wordt de 
obstructieve ileus nog steeds met enige regelmaat gemist, zowel door de clinicus als door 
de radioloog. Dit heeft aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit tot gevolg, zeker wanneer 
de bloedvoorziening gecompromitteerd is in het geval van strangulatie. Deze webinar is 
gebaseerd op een hooggewaardeerde paralelsessie van de SWC 2018. 
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• Inschrijven is mogelijk vanaf woensdag 13 mei 2020 via https://inschrijven.radiologen.nl/
• U kunt zich inschrijven voor een of meerdere webinars
• Er zijn geen inschrijfkosten aan verbonden
• Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvR en NVNG
• Link om deel te nemen wordt op de dag zelf naar u gemaild

Algemene informatie


