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Van fysiek naar virtueel:  
EANM-congressen door de jaren heen

presentaties die tot 31 december a.s 
kunnen worden bekeken na inloggen 
op de internetsite van het congres 
(https://www.eanm-virtual.org/en/
booth/808/).
Congressen van de EANM worden 
jaarlijks gehouden vanaf 1988. Vóór 
dat jaar werden aparte congressen 
van de Society of Nuclear Medicine 
Europe en de European Nuclear 
Medicine Society gehouden. Na fusie 
van deze twee organisaties in Londen 
in 1985 werd het eerste EANM-
congres in Milaan in 1988 gehouden. 
In 1990 en 2003 was Amsterdam de 
stad van het congres. In 2007 was 

het aantal deelnemers 4.567. Dit 
groeide tot 6.955 voor het congres 
van Barcelona in 2019, zoals te zien is 
op de hieronder vertoonde foto van 
de openingsvergadering. Het EANM-
congres keert terug naar Barcelona in 
2022. Naar verwachting fysiek.
Een overzicht met een collage van 
de posters van de verschillende 
EANM-congressen vanaf 2004 wordt 
weergegeven op de volgende 
bladzijden. ♦

Van 20 tot 23 oktober 2021 vond 
het 34ste congres van de European 
Association of Nuclear Medicine 
(EANM) plaats. Het congres werd 
volledig virtueel gehouden en de 
wetenschappelijke sessies konden 
worden gevolgd via diverse kanalen. 
Dit jaar werden vanuit 59 landen 1272 
abstracts ingezonden met Nederland 
op de vijfde plaats met 5,9% van 
de 1088 geaccepteerde abstracts. 
In vergelijking met 2020, ook een 
virtueel gehouden congres, waren er 
minder livestream sessies maar dit 
werd ruimschoots gecompenseerd 
door een uitgebreid programma met 
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