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Op 24, 25 en 26 mei 2023 bundelen de Sandwichcursus-commissie en 
het comité Radiologendagen de krachten en organiseren zij een uniek 
3-daags congres voor heel radiologisch Nederland: CLUB Sandwich!

Het congres vindt plaats in de Reehorst te Ede en uiteraard staat er donderdag  
25 mei een spetterend feest op de planning in de ‘Mauritskazerne’.



WELKOM

Beste collega,

Het moderne leven gaat gepaard met constante verstoringen. Piepjes van 
werktelefoon en privé. Appgroepen van school, werk, sportvereniging 
vragen om onze aandacht. E-mails van collega’s, VREST-updates en elke 
afdeling lijkt tegenwoordig zijn eigen nieuwbrief te hebben. Tussendoor 
heb je bijna geen tijd meer om te werken. We hebben het allemaal (te) druk.

2druk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1 veel werk hebbend of meebrengend
2 onrustig en beweeglijk: een druk kind; zich druk maken over iets zich opwinden

Maar misschien staan we staan onvoldoende stil bij de dingen die ons 
vroeger inspireerde als radioloog. Het plezier met je collega’s, een lach 
en hernieuwd contact met de AIOS uit je opleidingsziekenhuis. Het leren 
over nieuwe mogelijkheden in de radiologie, een nieuwe techniek, een 
verrassend inzicht van een onderwijzend collega en een hernieuwde 
waardering voor het werk dat we dagelijks samen uitvoeren voor de 
patiënt.

Als wij zelf terugdenken aan Sandwichcursussen en Radiologendagen uit 
het verleden, zijn vele goede sprekers ons bijgebleven en zeker ook de 
sociale momenten. Op een ongedwongen manier leer je collega’s kennen 
uit het land. Je hoort hoe het gaat met je eerdere collega-AIOS. We leren 
van elkaar hoe dingen anders en beter kunnen. Precies om die reden 
biedt de CLUB Sandwich u een programma aan waarin ruimte is om deze 
gesprekken te voeren. Door samen te werken en elkaar te leren kennen zijn 
wij ervan overtuigd dat ons vak nog leuker wordt!

- 2 -



Naast de parallelsessies en vakoverstijgende sprekers, die u van beide 
congressen gewend bent, hebben we voor de CLUB Sandwich ook 
een aantal noviteiten. Zo is er de mogelijkheid een basic en advanced 
sessie 'leverlaesies' te volgen. En zijn er sessies over topsportletsels of 
thoraxinfecties. De sessies kunnen los van elkaar worden bijgewoond, 
maar ook worden gezien als een korte crash-course om weer helemaal 
up-to-date te worden gebracht. We merken al veel enthousiasme over de 
'hands-on' echo sessies. Verschillende vendors hebben echoapparaten 
beschikbaar gesteld, waarbij u onder begeleiding van zeer ervaren 
radiologen uw MSK, Interventie en Abdomen echo vaardigheden kunt 
verbeteren. 

Kortom de CLUB Sandwich biedt u een programma aan waarin ruimte is 
om elkaar te spreken, te lachen en van elkaar te leren. Door samen te 
werken en met elkaar te leren zijn wij ervan overtuigd dat ons vak nog 
leuker wordt!

Comité CLUB Sandwich
Bibi Martens, Julia Huijbregts, 
Onno Vijlbrief, Frank Wessels, 
Joost Nederend, Sanne de 
Boer, Caroline Beaumont, 
Ufuk Kizilates en Suzanne 
van der Pol
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Nieuw!
Hands-on echo sessies:Tijdens deze sessies leert u van ervaren radiologen over de onderwerpen MSK, Interventie en Abdomen. De sessies worden ondersteund door verschillende vendors die high-tech apparatuur beschikbaar stellen.Let op: er is iedere dag een beperkt aantal plekken beschikbaar!



inschrijving
• U kunt zich inschrijven via ‘inschrijven.radiologen.nl’.
• U kunt inloggen en inschrijven voor de CLUB Sandwich met dezelfde 

inloggegevens als voor de NVvR website.
• Vóór 15 mei 2023 kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren (onder aftrek 

van € 15 administratiekosten) via de inschrijflink ‘inschrijven.radiologen.nl’,  
restitutie van uw inschrijfgeld geschiedt later. Na deze datum kan geen 
restitutie meer plaatsvinden. Annuleren doet u net als inschrijven met 
dezelfde inloggegevens als voor de website www.radiologen.nl en de 
RAD App. 

het downloaden van de rad app
Waar vindt u de RAD App?
Ga naar de App store/Google Play/Windows Store
     >  Zoek op NVvR 
          >  Download de App (gratis)
               >  Klik op installeren
 Log in met uw NVvR gegevens

contact
Indien u vragen heeft aangaande de registratie kunt u contact opnemen met: 
registratievraag@radiologen.nl of u belt met 06 23 618 130 (tussen 09.30 - 16.30 
uur). Uw vraag wordt behandeld door B.E.N.G!, het organisatiebureau. 

RAD App

algemeen
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tarieven
Tot en met 23 april 2023  1 dag 2 dagen 3 dagen
AIOS en emeritusleden   € 220  € 270 € 320
Radiologen   € 345  € 395 € 445
Vanaf 24 april 2023  1 dag 2 dagen 3 dagen
AIOS en emeritusleden  € 255  € 305 € 355
Radiologen   € 390  € 440 € 490

Hotelkamer
De ReeHorst heeft een beperkt aantal kamers beschikbaar. Indien er via de 
inschrijfsite geen standaard kamers meer beschikbaar zijn, vindt u hieronder 
enkele alternatieven. Dit dient u wel zelf te regelen:
• De Wagenische berg: hoteldewageningscheberg.nl
• Van der Valk Veenendaal: hotelveenendaal.com  
• De Werelt Lunteren: De Werelt.nl
• Booking.com
• U kunt zelf ook een duurdere kamer in de ReeHorst reserveren,  

via www.hotelreehorst.nl

Diner en Feest
Op donderdagavond 25 mei vindt er op loopafstand in de Mauritskazerne 
een diner en spetterend feest mét band plaats! Neem uw dansschoenen 
mee! De kosten hiervoor bedragen € 80 en u kunt dit via de inschrijfmodule 
boeken. Losse kaarten kunt u ook via de Webshop boeken (in de zwarte balk 
in de inschrijfmodule).
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09.30 - 09.50 Opening en welkom 

09.50 - 10.30 Plenaire sessie 1
 Het ziekenhuis van de toekomst heeft geen muren.
 Prof. dr. Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter OLVG

10.30 - 11.00 pauze

11.00 - 11.50 Parallelsessie, ronde 1 
 1. Abdomen basic: MRI-technieken voor lever en 

galwegen: we houden het simpel! Beloofd!
 Dr. Maarten Thomeer, Erasmus MC
 Marion Heeren, MRI Training & Consultancy 
 2. Thorax basic: Take my breath away: adembenemende 

voorbeelden van pneumonie en mimickers 
 Drs. Joline Trap-de Jong, Meander Medisch Centrum
 Drs. Hanke Schalkx, Meander Medisch Centrum 
 3. Mammo: Mammabevindingen op CT, wat doe je ermee?
 Dr. Carla Meeuwis, Rijnstate ziekenhuis
 Drs. Eva Poelman, AvL - NKI 
 4. Interventie, CT perfusie:
 Dr. Linda Jacobi-Postma, MUMC+
 Drs. Lonneke Yo, Catharina Ziekenhuis 
 5. MSK/Neuro: Botlaesies in de schedel(basis): where 

neuro meets MSK
 Dr. Kirsten van Langevelde, LUMC 
 Drs. Lisa de Pont, HagaZiekenhuis 
 6. Junior sectie: Financiële jungle voor de startend 

medisch specialist
 ronde 1: Chris van der Mei, Sibbing, financieel adviesbureau 

voor (para)medici
 ronde 2: Jan Mark Huibers, Sibbing, financieel adviesbureau 

voor (para)medici

woensdag 24 mei 2023
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 7. Hands-on echo sessie: Tijdens deze sessies leert u van 
ervaren radiologen over de onderwerpen MSK, Interventie 
en Abdomen. De sessies worden ondersteund door verschil-
lende vendors die high-tech apparatuur beschikbaar stellen.

 MSK: Drs. David Hanff en drs. Steef van der Valk
 Interventie: Drs. Sanne Schreuder, drs. Gijs Bloemsma, 
 drs. Arjen Diederik 
 Abdomen: Dr. Julien Puylaert en drs. Emile Coerkamp
 Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar!

11.50 - 11.55 zaalwissel

11.55 - 12.45 Plenaire sessie 2
 Je stem is je instrument! 
 Roos van den Broek, stemcoach

12.45 - 13.45 lunch

13.45 - 14.45 Abstract sessie
 Presentatie van scientific reports en case studies

14.45 - 14.50 zaalwissel

14.50 - 15.40 Parallelsessie, ronde 2
 zie sessies hierboven

15.40 - 16.10 pauze 

16.10 - 16.20 Uitreiking Bart Wiardaprijs

16.20 - 16.50 Plenaire sessie 3
   QUIZ 
   Gepresenteerd door het Catharina Ziekenhuis:
 Drs. Liën Coolen, drs. Mark Vermeulen, drs. Rianne Verhees

16.50 - 16.55 Afsluiting door voorzitter

16.55 - 17.55 Borrel bij de industrie
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09.30 - 09.50 Opening en welkom  
09.50 - 10.30 Plenaire sessie 1
 Hospitality boost voor radiologie
 Jeroen Frerichs, Hospitality Consultancy Team 
10.30 - 11.00 pauze 
11.00 - 11.50 Parallelsessie, ronde 1 
 1. Abdomen advanced: Basisbeginselen voor de 

beoordeling van  levertumoren op MRI
 Dr. Maarten Thomeer, Erasmus MC
 Dr. Razvan Miclea, MUMC+ 
 2. Thorax advanced: Take my breath away: adem-
 benemende voorbeelden van pneumonie en mimickers
 Drs. Joline Trap-de Jong, Meander Medisch Centrum
 Drs. Hanke Schalkx, Meander Medisch Centrum 
 3. MSK basic: Sportletsels, presteren onder druk
 Drs. Bastiaan Steunenberg, Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis
 Drs. Leo Kluijtmans, Isala 
 4. Immuuntherapie: Beeldvorming tijdens 

immuuntherapie – waar let ik op als radioloog?
 Drs. Ferry Lalezari, AvL - NKI
 Dr. Doenja Lambregts, AvL - NKI 
 5. Nucleaire Geneeskunde: FDG-PET/CT versus 

alternatieve PET/CT technieken
 Prof. dr. Marnix Lam, UMCU
 Dr. Wouter Vogel, AvL - NKI 
 6. Abdomen/Acute: Complicaties voor, tijdens en na de partus
 Dr. Nicky Peters, MUMC+
 Dr. Anje Spijkerboer, Amsterdam UMC locatie AMC
 

donderdag 25 mei 2023
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 7. Hands-on echo sessie: Tijdens deze sessies leert u van 
ervaren radiologen over de onderwerpen MSK, Interventie 
en Abdomen. De sessies worden ondersteund door verschil-
lende vendors die high-tech apparatuur beschikbaar stellen. 

 MSK: Drs. David Hanff en drs. Steef van der Valk
 Interventie: Drs. Sanne Schreuder, drs. Gijs Bloemsma, 
 drs. Arjen Diederik 
 Abdomen: Dr. Julien Puylaert en drs. Bram Eijlers  
 Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar! 
11.50 - 11.55 zaalwissel 
11.55 - 12.45 Plenaire sessie 2
 Artificial Intelligence: wordt het winter of zijn we nog 

maar net begonnen?       
Vincent Bons, EY

 Erik Vermeulen, EY 
12.45 - 13.45 lunch
 Lunchsymposium Philips (vol=vol) 
13.45 - 14.35 Commissie blokje 
 1. Commissie Kwaliteit: 
 Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte. 
 2. Commissie Wetenschap: 
 Wetenschap voor en door iedereen! Maar hoe dan? 
 3. Commissie Onderwijs en Concilium: 
 Lancering Digitale Leeromgeving NVvR  
 4. Commissie Duurzaamheid: 
 NVvR gaat voor groen 
 5. Commissie voor Beroepsaangelegenheden: 

Wetenswaardigheden van de commissie 
 6. Commissie Techniek: 
 Ervaringen en evaluaties uit de praktijk t.a.v. 
 de toegevoegde waarde van AI in de radiologie 
14.35 - 14.40 zaalwissel 
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14.40 - 15.30 Parallelsessie, ronde 2
 zie sessies hierboven 
15.30 - 16.00 pauze  
16.00 - 16.45 Plenaire sessie 3
 Presentatie beste proefschriften + 
 uitreiking Frederik Philipsprijs 
16.45 - 17.15 Plenaire sessie 4
  Een muzikaal perspectief op de radiologie
 Nicolaas Duin, muzikaal spreker 
17.15 - 17.20 Afsluiting 
18.00 Diner en feest
 Mauritskazerne
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09.30 - 09.50 Opening en welkom  
09.50 - 10.30 Plenaire sessie 1
 Ben ik in beeld!? Kom kijken en luisteren hoe wij als 

radioloog zichtbaarder worden!  
 sprekers volgen 
10.30 - 11.00 pauze 
11.00 - 11.50 Parallelsessie, ronde 1 
 1. Cardio: Ik heb er een ‘hart’ hoofd in.
 Prof. dr. Brigitta Velthuis, UMCU
 Dr. Dominika Suchá, UMCU 
 2. Neuro: Rood of geel, weet ik veel?! Blikken op beenmerg
 Dr. Henk Jan van der Woude, OLVG
 Drs. Jorit van Rossen, OLVG 
 3. MSK advanced: Sportletsels, presteren onder druk
 Drs. Frank Smithuis, Amsterdam UMC, locatie AMC
 Drs. Sander Scholtens, Tergooi MC, locatie Hilversum 
 4. Kind: Kindermishandeling voor de algemene radioloog
 Prof. dr. Simon Robben, MUMC+
 Prof. mr. dr. Wilma Duijst, hoogleraar forensische 

geneeskunde en gezondheidsstrafrecht 
 5. Cardio/MSK: Photon-counting CT: wat en hoe voor 

Cardiovasculaire en MSK beeldvorming?
 Prof. dr. Ricardo Budde, Erasmus MC
 Prof. dr. Edwin Oei, Erasmus MC 
 6. Physician Assistants: De Physician Assistant in 
 de radiologische praktijk
 Eline Kamp MSc, MSK PA
 Jasper Breider MSc, Abdomen HH PA
 Cherita Sombroek MSc, Mammo PA
 Drs. Pepijn van der Eerden, MSK Radioloog

vrijdag 26 mei 2023
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 7. Hands-on echo sessie: Tijdens deze sessies leert u van 
ervaren radiologen over de onderwerpen MSK, Interventie 
en Abdomen. De sessies worden ondersteund door verschil-
lende vendors die high-tech apparatuur beschikbaar stellen. 

 MSK: Drs. David Hanff en drs. Steef van der Valk
 Interventie: drs. Sanne Schreuder, drs. Gijs Bloemsma, 
 drs. Arjen Diederik 
 Abdomen: Dr. Julien Puylaert en dr. Frank Zijta
 Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar! 
11.50 - 11.55 zaalwissel 
11.55 - 12.45 Plenaire sessie 2
 Lancering Kennisagenda 2023-2027 & 
 presentatie winnende abstracts 
12.45 - 13.45 lunch 
13.45 - 14.35 Parallelsessie, ronde 2
 zie sessies hierboven 
14.35 - 14.40 zaalwissel 
14.40 - 15.15 Plenaire sessie 3 
 Jonge klaren als oplossing in plaats van probleem 
 Dr. Heleen Snijders, chirurg, Groene Hart Ziekenhuis
 Dr. Suzanne Diepstraten, OLVG 
15.15 - 16.00 Plenaire sessie 4
   Een fout of vergissing maakt je nog geen slechte 

radioloog
 Mr. Oswald Nunes, KBS Advocaten 
16.00 - 16.05 Afsluiting
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De CLUB Sandwich wordt mede mogelijk gemaakt door:

sponsoren


