
 

                   

ONBEKEND, ONBEMIND maar absoluut ONMISBAAR 

Afscheidssymposium Prof. Dr. Jim Reekers, Interventieradioloog 

Vrijdag 12 april 2019 – Amsterdam UMC, locatie AMC, Collegezaal 1 

                                

 

Onbekend, Onbemind maar absoluut Onmisbaar 

Interventieradiologie bestaat nu meer dan 50 jaar als specialisatie binnen de 
radiologie. Er is veel bereikt, vaak gaat het dan om de techniek maar niet zo zeer 
om de rol van de interventieradioloog als dokter voor de patiënt. Ook weet nog 
steeds een aantal collega-specialisten niet wat interventieradiologie precies is en 
kan betekenen voor de patiëntenzorg. Soms worden bewezen behandelingen 
opnieuw uitgevonden en vervolgens geclaimd op basis van  “nieuwe inzichten” 
van andere medisch specialisten.  De patiënten zelf, de ziektekostenverzekeraars 
en de ziekenhuisdirecties hebben vaak geen idee van het brede scala aan 
mogelijkheden die er zijn voor minimaal invasieve, patiëntvriendelijke en bijna 
altijd veel goedkopere interventie oplossingen voor veel medische problemen. 
Onbekend is ook dat veel interventie behandelingen gesteund worden door 
goed wetenschappelijk bewijs. Op dit symposium zullen we analyseren waar we 
nu staan en hoe we verder moeten. Omdat dit niet weer een preek voor eigen 
parochie moet zijn is dit een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij 
goede kwalitatieve en innovatieve zorg en kosteneffectiviteit.  

Doelgroep: Interventieradiologen, Fellows IR, Ziekenhuisbestuurders, 
Zorgverzekeraars, Patiëntenverenigingen, IR laboranten, alle verwijzende 
specialismen.  

 

 

 

    

 

Onbekend, Onbemind maar Onmisbaar 
 

13:30   Ontvangst 

14:00   Sanne Schreuder (voorzitter) - welkom 

14:05  Annefleur de Bruijn: Embolisatie voor vleesbomen: onmisbaar maar         
onbemind 

 
14:15 Otto van Delden: Embolisatie bij trauma bloedingen: onmisbaar maar vaak  

onbekend 
 
14:25     Hans van Overhagen: IR-behandeling diabetisch neuro-ischemisch ulcus:  
                           onmisbaar maar onbekend 
 
14:35  Maurice van de Bosch: Opereren zonder snijden 

14:50   Mark Koelemay: Vasculaire publicaties en eindpunt fabels 

15:05   Willem Mali: Vasculaire Interventieradiologie en zinvolle CLI-research 

15:20  Mark Burgmans: Interventieradiologie is een gedegen opleiding en Europees               
erkend 

 

15:35     Koffie/ Thee 

 

16:00    Tinkebell: Het gevaar van Angst 

16:20    Jim Reekers: Inzicht komt (helaas) met de jaren 

17:00   Toespraken ( Willem Mali, Jaap Stoker, Hans Romijn) 

 

17:15 -18:30  Receptie 

 

 

 

 

 

Sprekers 

Prof. dr. M.A.A.J. van de Bosch, hoogleraar Interventieradiologie UMC Utrecht, Voorzitter 
Raad van Bestuur OLVG. 
Drs. A.M. de Bruijn, Onderzoeker gynaecologie Amsterdam UMC, locatie VUmc. 
Dr. M.C. Burgmans, Interventieradioloog LUMC, Voorzitter NVIR. 
Prof. dr. O.M. van Delden, hoogleraar Interventieradiologie Amsterdam UMC, locatie AMC. 
Dr. M.J.W. Koelemaij, Vaatchirurg Amsterdam UMC, locatie AMC. 
Prof. dr. WP.Th.M. Mali, hoogleraar radiologie em., UMCU. 
Dr. H. van Overhagen, Interventieradioloog, Haga Ziekenhuis. 
Prof. dr. J.A. Romijn, Internist, Voorzitter Raad van Bestuur Amsterdam UMC, locatie AMC. 
Drs. S.M. Schreuder, Interventieradioloog Amsterdam UMC, locatie AMC. 
Prof. dr. J. Stoker, Radioloog, Hoofd afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, 
Amsterdam UMC, locatie AMC. 
 
Tinkebell, Nederlandse kunstenares. In 2005 studeerde zij af aan de afdeling design van het 
Sandberg Instituut te Amsterdam. Ze schreef verschillende boeken waaronder Dearest 
TINKEBELL, een verzameling van haat- en dreigmail die de beeldend kunstenares ontving. 
Recent schreef zij een boek over haar bezoek aan Fukuyama onder de titel ‘Het gevaar van 
Angst’. 
 
 
Informatie bezoekadres 
 
Adres  Amsterdam UMC, locatie AMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam 
Locatie  Collegezaal 1, op de begane grond. De route wordt aangegeven. 
Route Plan uw route met het OV of met de auto via www.amc.nl/web/plan-mijn-                                  

bezoek/bezoek/adres-route-en-parkeren. 
Parkeren Op de aangegeven parkeerdekken bij de Hoofdingang (P1) en in de 

parkeergarage (P2). 
 

Afscheidscadeau 

Indien u deze dag iets aan Jim zou willen geven, wordt een bijdrage voor het vervaardigen 
van een kunstwerk, dat door een jonge kunstenaar in opdracht zal worden gemaakt, als 
blijvende herinnering aan deze dag, zeer gewaardeerd. Als u hieraan bij wilt dragen kunt u 
een bedrag overmaken naar Rabobank NL42RABO0121665526 Amstelveen t.a.v. 
JRfoundation, o.v.v. cadeau Jim. 

     


