Algemene informatie
Inschrijfgeld
Deelname bedraagt 250 euro. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch.
Registratie
Inschrijving is uitsluitend mogelijk via: www.epgs.nl
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Annuleren kan alleen
schriftelijk. Bij annulering na 15 maart 2020 vindt geen restitutie van het
inschrijfgeld plaats.

case-based workshop
3 april 2020

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.
Parkeren
Tegen betaling kunt u gebruik maken van parkeergarage P2.
Inlichtingen
E.P.G.S.
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam,
telefoon: 020 566 64 68/39 26
epgs@amc.uva.nl

Amsterdam UMC
Locatie AMC

PROGRAMMA

VOORWOORD
Geachte collegae,
Hierbij nodigen we u uit voor de workshop MRI bij de ziekte van Crohn.
Met deze vernieuwde case-based workshop willen we u een interactief en
praktisch programma aanbieden rond deze frequent te evalueren
chronische ziekte.
MRI is van grote waarde in de diagnostiek en evaluatie van de ziekte van
Crohn. Met scopie kan de maag en/of het colon wel worden afgebeeld,
maar de dunne darm blijft moeilijk toegankelijk voor de MDL arts. De
opkomst van de video capsule geeft de MDL arts meer mogelijkheden,
maar cross sectioneel onderzoek door middel van echo, CT of MRI blijft
nodig. De ziekte van Crohn tast namelijk niet alleen de mucosa aan, maar
de gehele darmwand is vaak betrokken. Met behulp van de radiologische
technieken kunnen we de gehele darmwand en eventueel ziekte activiteit
buiten de darm evalueren. Een fistel of abces komt namelijk regelmatig
voor in deze patiëntenpopulatie. Van deze drie radiologische technieken
heeft MRI in de meeste gevallen de voorkeur. Zonder stralenbelasting kan
hiermee het meest informatie worden verkregen van het gehele
darmpakket.
Aan de hand van casus uit de dagelijkse praktijk zullen we verschillende
ziekte stadia behandelen, door u laten evalueren en daarna bespreken.
Voor, tijdens en na de sessies wordt u bijgepraat over de techniek, de
beoordeling van de ziekte en de ontwikkelingen in dit vakgebied. We
hopen u een programma te kunnen bieden dat interessant is voor alle
niveaus. Ook specialisten uit andere vakgebieden dan de radiologie zijn
welkom, alhoewel enige ervaring met MRI wel gewenst is.
We hopen u te mogen ontvangen op vrijdag 3 april 2020 in het
Amsterdam UMC, locatie AMC.
Namens de afdeling radiologie,
Jeroen Tielbeek

09.00

WELKOM

09.15

WAT WIL DE MDL ARTS WETEN VAN DE RADIOLOOG
Dr. Mark Löwenberg, MDL arts, Amsterdam UMC

09.45

BEOORDELING MRI EN ZIEKTE ACTIVITEIT
Dr. J. Tielbeek, Radioloog, Amsterdam UMC

10.30

Pauze met koffie en thee

11.00

CASUS MET FEEDBACK

12.30

Lunch

13.30

CASUS MET FEEDBACK

15.00

NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ MRI
Prof. dr. J. Stoker, Radioloog, Amsterdam UMC

15.30

RESEARCH FLASH

16.00

CASUS MET FEEDBACK

16.45

Vragenronde & afsluiting

