
Geachte collega,  
 
In September 1941 deed Dr. C.R.J. Versteegh, KNO-arts in het Utrechtse St. Antonius ziekenhuis, een 
voorstel tot vergaande samenwerking betreffende behandeling van longziekten met de, op hun 
vakgebied, prominente specialisten Klinkenbergh (chirurg), Ofner (radioloog) en Bronkhorst (longarts). 
Uit het Jaarverslag 1942 van het St. Antonius Ziekenhuis blijkt dat op 1 oktober 1942 dit 
samenwerkingsverband in de vorm van het “Longstation” daadwerkelijk een feit is geworden: 
 
 
 
        “Bronkhorst, Versteegh, Klinkenbergh en 
    Ofner komen wekelijks bijeen om longpatiënten 
       die in aanmerking komen voor chirurgische 
                   behandeling te bespreken”. 

 
 
 

 
Een historisch feit, omdat destijds samenwerking tussen verschillende medisch specialisten om een 
bepaalde groep ziekten te gaan behandelen nog niet bestond in de medische wereld. 
 
Op 1 oktober 2017 is deze geboorte van dit eerste “MDO” alweer 75 jaar geleden. Deze bijzondere 
datum willen we als St. Antonius Ziekenhuis natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

 
Vandaar dat we u van harte uitnodigen voor het Symposium “ 75 jaar Longstation: de evolutie van 
het MDO”  welke op vrijdag 6 oktober 2017zal worden gehouden in het NBC Congrescentrum 
Nieuwegein. 
 
Gedurende deze hele dag zal de multidisciplinaire benadering van verschillende aandachtsgebieden 
binnen de longziekten zoals thoracale oncologie, slaapgeneeskunde, pulmonale vaten en interstitiële 
longaandoeningen de revue passeren. 
 
Wij  hopen dat u aanwezig kunt zijn op deze dag om dit met elkaar te vieren. 
Accreditatie voor dit symposium is aangevraagd 
 
U kunt zich aanmelden via e.blokland@antoniusziekenhuis.nl 
 
Hopelijk kunnen we op vrijdag 6 oktober met elkaar het glas heffen op 75 jaar Longstation 
 
Met collegiale groet, 
 
Hans Hardeman 
Diana van Kessel 
Repke Snijder 
Maarten van Nierop 
Marcel Veltkamp 
 
(oud) Longartsen St. Antonius Ziekenhuis 

mailto:e.blokland@antoniusziekenhuis.nl


    PROGRAMMA 
 
9:00-9:30        registratie met koffie 
9:30-9:45        opening (van Nierop/Veltkamp) 
 
MDO blok 1:  Oncologie  
 
9:45 - 9:50 casus presentatie  
9:50 - 10:10      Dr. F.M.N.H. Schramel, longarts: Oligometastase en stadium IV NSCLC 
10:10-10:30      Drs. E. Hofman, cardiothoracaal chirurg : Oncologische chirurgie bij NSCLC 
10:30-10:50    Dr. C.A. Seldenrijk, patholoog: Rol van patholoog in behandeling NSCLC 
10:50-11:00     vervolg casus  
 
11:00-11:30     koffie 
 
MDO blok 2    Pulmonale vaten 
 
11:30-11:35    casus presentatie  
11:35-11:55    Dr. M. Post, cardioloog : Diagnostiek Pulmonale Hypertensie (PH) 
11:55-12:15    Drs. R.J. Snijder/Dr. J.J. Mager, longartsen: Behandeling PH/ROW 
12:15-12:30    Drs. D van den Heuvel, radioloog: Interventieradiologie bij ROW en PH 
12:30-12:45 Dr. F. Disch, KNO-arts: Interventie bij Rendu-Osler-Weber (ROW) 
12:45-12:55    vervolg casus  
 
12:55-13:45    Lunch 
 
MDO blok 3     Slaapgeneeskunde 
 
13:45-13:50     casus  
13:50-14:10     Drs. H. Hardeman, longarts: OSAS gezien vanuit de bariatrie   
14:10-14:30     Dr. M.P. Copper, KNO-arts: Inspirerende behandelingen van OSAS  
14:30-14:40    vervolg casus   
 
14:40-15:00    koffie 
 
MDO blok 4      Interstitiële longziekten 
 
15:00-15:05    casus l 
15:05-15:25    Prof.dr. J.C. Grutters, longarts: MDO in ILD; van gouden standaard tot crisis? 
15:25-15:45    Dr. H.W. van Es, radioloog : Beeldvorming in ILD 
15:45-16:05    Mw Dr. C.H.M. van Moorsel, bioloog: Weefseltypering en organoids in ILD als basis 

voor behandelstrategie? 
16:05-16:25    Mw. Drs D.A. van Kessel, longarts: Longtransplantatie en immunologie; een haat-liefde 

verhouding? 
16:25-16:45    vervolg casus 
 
16:45-17:00    afsluiting (M. van Nierop/ M. Veltkamp) 
17:00-18:00    Borrel 
 
 

 
 

 


