
 Congres PACS 
Looking back on the future

15 december 2021

Livestream

MedicalPHIT sluit het jaar zoals altijd af met het PACS congres. 

Neuroradioloog Onno Vijlbrief is op 15 december de dagvoorzitter. 

Laat je inspireren en informeren over hoe de toekomst eruit ziet 

binnen de 6 congresthema’s:

Coalitie van de toekomst. Wat verandert in de wereld van 

de radioloog? Hoe krijgen we beelduitwisseling in wetgeving 

verankerd en standaarden geïmplementeerd? 

AI in de praktijk. Wat werkt wel en niet werkt in de dagelijkse 

praktijk van AI-applicaties? Daarnaast is een ervaringsverhaal over 

AI-validatie te beluisteren. 

Internationaal perspectief. Aandacht voor X-eHealth, de 

standaardisatie van beeld en verslag op Europees niveau, en 

beeldbeschikbaarheid vanuit technisch perspectief.

Enterprise imaging. Wat moet je kiezen, een VNA en enterprise 

imaging? Ook leer je meer over nut en noodzaak van integrated 

diagnostics.  

DVDexit. Hoe koppelen we Duitse en Belgische netwerken aan 

ziekenhuizen in de grensstreek? Ook zien we hoe RPA (Robotic 

Process Automation) herhalend handmatig werk automatiseert.

Historie en toekomst. Hoe ziet de strategische visie van de 

NVvR er precies uit? Ook blikken we vooruit en terug naar de weg 

die het PACS in 20 jaar heeft afgelegd.

Onafhankelijk advies in de Zorg

Deelnemende leveranciers:
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Onafhankelijk advies in de Zorg

Congres PACS - Looking back on the future
Dagvoorzitter: Onno Vijlbrief, voorzitter sectie Techniek NVvR

Programma woensdag 15 december 2021

Registratie
Inschrijven kan via onze website www.phit.nl voor deelname 

via livestream. De kosten bedragen € 199 (ex. BTW). 

Niet in de gelegenheid om op 15 december deel te nemen, 

of kun je een deel niet volgen? Geen probleem, alle opnames 

zijn naderhand terug te kijken.

Coalitie van de toekomst

  9:45 Welkom en introductie 
MedicalPHIT  

  9:55 De radioloog als innovator van de zorg 
Onno Vijlbrief, dagvoorzitter, radioloog, 
MRON, locatie Ziekenhuisgroep Twente en 
voorzitter sectie Techniek, NVvR

10:15 De rol van de Wegiz om gegevens uit
wisseling en beeldbeschikbaarheid te 
realiseren 
Olaf Wilders, programmadirecteur WEGIZ, 
VWS

10:35 Thema pitch 

10:45 Koffie break

AI in de praktijk

11:00* AI Integratie in de Radiologische Workflow   
Hildo Lamb, hoogleraar Radiologie, LUMC  en 
bestuurslid NVvR 

11:20* De validatieservice van AI   
Bart-Jan Verhoeff, CMIO, St Jansdal 

Beeldbeschikbaarheid in internationaal perspectief

11:40 XeHealth: de standaard voor beeld en 
verslag in Europa  
Vincent van Pelt, senior adviseur, Nictiz

12:00 Lunch break

13:00* Van beelduitwisseling naar 
beeldbeschikbaarheid?
Alex Settels, solution consultant, Philips 

Enterprise imaging

13:20* Radiologie PACS en VNA, one of a kind?
Timo van den Berg, sectormanager 
Digitalisering en ICMT, Diagnostiek voor U

13:40* Integrated diagnostics; nut en noodzaak 
Folkert van Kemenade, patholoog, ErasmusMC 

14:00 Thee break

DVDexit 

14:20* Twiin Portaal – DVDexit en internationaal  
Onno Gabel, adviseur Twiin Portaal 

14:40 Jort doet de beelden import   RPA 
toepassing in beeldenuitwisseling  
Erik Zwarter, informatie manager eHealth, 
Transmurale Zorg & AIDC, ErasmusMC 

15:00 Korte pauze

Historie en toekomst 

15:10 Radiologie: de navigator van de zorg; 
Strategische visie NVvR 20212030  
Jet Quarles van Ufford, radioloog,  
Haaglanden Medisch Centrum en  
secretaris bestuur NVvR 

15:30 De weg van PACS  20 jaar terug en vooruit  
Wout Baller, PACS beheerder, OLVG 

15:50 Meet the speakers 

16:00 Afsluiting

* Parallelsessies

Agfa: 11:00 en 13:20 CWZ Beeldmanagement PACS2: Ziekenhuisbreed Beeldmanagementsysteem
contextflow: 11:20 en 13:20 Ondersteuning bij klinische beslissingen voor long-CT’s in de praktijk

Interloplab: 13:00 en 14:20 De interoperabiliteitsuitdagingen van een Radiologie afdeling

Lodamind: 13:00 en 14:20 Positief verrassen met een helder visueel verhaal

RVC: 11:00 en 13:40 Integrale diagnostiek met RVC
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