
Jubileumcongres: 

 PACS
Beelden in de keten

29 juni 2022

Op 29 juni vieren we het 20-jarig jubileum van ons congres. 

Dagvoorzitter en radioloog Jet Quarles van Ufford ziet volop kansen 

voor IT-innovaties. Niet alleen voor radiologen, maar ook voor 

medewerkers van de afdeling radiologie. 

Samen met de andere sprekers inspireert ze graag de aanwezige 

projectleiders, beleidsmakers, radiologen, CXIO’s, PACS beheerders, 

managers, leveranciers en andere zorgprofessionals.

Het congresprogramma is opgedeeld in vier subthema’s:

Ontwikkelingen in beelduitwisseling in Nederland
Als elke minuut telt zijn de juiste beelden essentieel voor een 

goede diagnose en behandeling. Helpt de verplichting om beelden 

beschikbaar te stellen binnen de Wegiz ons daarbij? 

AI met impact
Artificial Intelligence blijft de gemoederen bezighouden. Wat zijn 

de trends, impact en welke invloed heeft AI op de workflow en 

medewerkers van de afdeling radiologie?

Cross hospital workflow
Wat zou het mooi zijn als een patiënt ook ’s nachts en in het weekend 

de juiste zorg kan krijgen. We kijken buiten de muren van het 

ziekenhuis naar regionale samenwerking. Wat kan juridisch wel en 

niet? Zijn er al best practices? 

Nog meer beelden
We sluiten af door te kijken naar beelden buiten de radiologie. 

Welke rol speelt AI binnen de cardiologie? Wat kunnen we binnen de 

radiologie leren van de pathologie met haar landelijke database Palga 

en gestructureerde verslaglegging? 

Ook deze 20e editie brengen we kennis en ervaring bij elkaar op 

het gebied van ICT in medische beeldvorming. Kom dus kijken en 

luisteren, bezoek de informatiemarkt of ontmoet nieuwe collega’s.

Onafhankelijk advies in de Zorg

Deelnemende leveranciers:
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Dagvoorzitter:  Jet Quarles van Ufford, radioloog, Haaglanden Medisch Centrum 

Programma woensdag 29 juni 2022

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

deelname op locatie. De kosten bedragen € 395 (ex. btw). 

Hierbij zijn inbegrepen lunch, koffie, thee en een digitale 

hand-out map.

Congreslocatie
Evenementenlocatie Inn Style

Herenweg 55

3602 AN Maarssen

Jubileumcongres: PACS | Beelden in de keten

Onafhankelijk advies in de Zorg

9:30 Registratie

Ontwikkelingen in beelduitwisseling in NL

10:00 Welkom en introductie 
MedicalPHIT  

10:10 Spoedzorg en rol van de beelden en 
radiologie 
Jet Quarles van Ufford, dagvoorzitter en 
radioloog, Haaglanden Medisch Centrum

10:30 Time is brain: belang van beeldvorming  
bij behandeling herseninfarct 
Kilian Treurniet, aios radiologie, Haaglanden 
Medisch Centrum

10:45 Wegiz: komen we daardoor verder of gaan 
we alleen maar langzamer? 
Ans van den Bosch, programmamanager 
Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, 
VWS

11:05 Leverancierspitches 
Korte informatie pitches door de 
deelnemende leveranciers. 

11:20 Koffie

AI met impact  

11:50 Trends in AI: het gezichtspunt van de jonge 
radioloog 
Merel Huisman, radioloog, Radboudumc

12:15 De impact van AI op de radiologische 
workflow   
Willem Grootjans, technisch geneeskundige 
en hoofd Imaging Services Group, LUMC 

12:35 Meet the speakers 
Panel: Merel Huisman, Willem Grootjans  
en Ans van den Bosch. Peter Jansen (ZN)  
en André Huisman (MedicalPHIT)   

12:50 Lunch

Cross hospital workflow  

13:50 Cross hospital workflow: leuker werken 
met AI
Mathias Prokop, hoogleraar Radiologie, 
voorzitter NVvR,  afdelingshoofd Beeld
vorming Radboudumc en afdelingshoofd 
Radiologie UMCG

14:15 Wat mag wel en wat niet bij landelijke 
beelduitwisseling 
Geranne Lautenbach, juridisch consultant, 
MedicalPHIT

14:30 De regionale radiologiezorg van de 
toekomst
Jan-Jaap Visser, CMIO en radioloog, ErasmusMC

14:55 Meet the speakers 
Panel: Geranne Lautenbach en Jan-Jaap Visser. 
Evert-Jan Vonken (UMC Utrecht) en  
Esther Peelen (Nictiz)

15:10 Thee

Nog meer beelden

15:40 Ontwikkeling van de rol van AI bij 
beeldvorming binnen de Cardiologie 
Tobias Bruning, cardioloog, NVVC, 
Werkgroepen ‘Beeldvorming’, ‘eHealth’ en ‘AI’

16:00 Ralga(?), lessons learned from Palga
Paul Seegers, senior adviseur, PALGA

16:30 Meet the speakers 
Panel: Tobias Bruning en Paul Seegers. 
Marieke Zimmerman (NVvR) en  
Aletta Debernardi (PALGA)  

16:50 Afsluiting dag met samenvatting en 
belangrijkste conclusies 
MedicalPHIT 

17:00 Borrel

18:00 BBQ (vooraf aanmelden bij inschrijving congres)
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