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Editorial 

Qui non est hodie, cras minus aptus erit 
Dr. j.A.M. Lemmens 

2 

Wie niet van vandaag is, zal morgen niet meetellen: deze spreuk van Ovidius wil ik 
meegeven aan MemoRad-nieuwe stijl. Het hoofddoel voor de toekomst is immers te 
waarborgen dat het radiologisch werk een goed en gewaardeerd soort werk blijft en 
dat de mensen met plezier hun vak blijven uitoefenen. Om dit doel te bereiken is 
een goede onderlinge verbinding tussen de Nederlandse radiologen nodig. Ervarin-
gen moeten snel en niet-bureaucratisch uitgewisseld worden, desnoods wat gekleurd 
met persoonlijke voorkeuren. 

Vandaar MemoRad-nieuwe stijl, het huisblad met voor elk wat wils maar ook met 
een, naar ik hoop, stortvloed aan meningen, commentaren en toelichtingen, aan 
woord en wederwoord. Het is een tijdschrift van, voor en door de leden, die willen 
dat hun vereniging van vandaag is en daardoor morgen springlevend. De drempel 
voor MemoRad wordt bewust laag gehouden. Assistenten moeten hun verplichting 
tot publikatie kunnen nakomen. Radiologen mogen — sterker nog: moeten — hun 
mening kunnen ventileren, ook al wijkt die af. Ieder kan het woord krijgen en com-
mentaar leveren over welk onderwerp dan ook. MemoRad-nieuwe stijl past bij een 
vereniging die niet stilstaat. Het is een wetenschappelijke vereniging die moet leren 
leven in een ander klimaat. Nu het systeem van loon naar werken (verrichtingen) is 
verlaten, zorgen andere belangen voor een andere benadering, die zich niet per se 
zal houden aan bestaande grenzen. Misschien is de radiologie van vandaag wel ge-
kenmerkt door een revolutionaire omzetting van beeldgeneratie — het maken van 
foto's — naar beeldbewerking: het snel en efficiënt aanbieden van het resultaat van 
een beeld. Dit houdt in dat de kwaliteit van het aanbod niet langer een zaak is van 
enkelen, maar van iedereen die direct of indirect in de radiologie werkzaam is. De 
zorg en de vraag naar zorg veranderen en het produkt van een radiologie-afdeling is 
geen foto, maar een optimale en kwalitatief betrouwbare diagnose. Deze ontwikke-
ling, waarbij de WGBO zeker een rol zal spelen, vergt inzet op velerlei gebied. 

Naast de Sandwichcursussen, die van internationale allure zijn, zullen jaarlijks 
wetenschappelijke Radiologendagen worden gehouden om het beeld van een vereni-
ging die actief de toekomst benadert, verder te versterken. Ook de assistenten moe-
ten worden opgeleid in deze geest van verandering en innovatie. Zij zullen niet al-
leen gestimuleerd moeten worden in het stellen van een diagnose, maar ook in de 
bewerking van het beeld om tot die diagnose te komen, zodat de clinicus een kader 
krijgt waarin hij de uitspraak van de radioloog kan plaatsen. Functional Imaging is 
mogelijk een van deze toekomstige beeldtechnieken. In de vereniging van de toe-
komst zullen juridische consequenties zwaar wegen. In zijn artikel `NVvR quo va-
dis?' (MemoRad 4 (1996): 1) is dit door mijn voorganger dr. Eduard Mooyaart bre-
der en duidelijker dan ik het kan, uitgesproken. De komende oprichting van een 
juridische begeleidingscommissie is het logische gevolg hiervan. 

Misschien klinkt het nog wat onwerkelijk als ik stel dat we eens naar een bank of 
een bedrijf moeten kijken wanneer we raad zoeken bij de inrichting van een radiolo-
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gie-afdeling. Een bank heeft niet zomaar gekozen voor een scheiding tussen geldop-
name en hypotheekafsluiting: het opnemen kan uit de automaat geschieden, maar 
de hypotheek wordt afgesloten in een bijna sacrale omgeving die rust en betrouw-
baarheid uitstraalt. Het is niet ondenkbaar dat een dergelijke scheiding van behan-
delingsgroepen morgen op een radiologie-afdeling geïmplementeerd zal worden. 
Hoe de werkelijkheid gestalte zal krijgen, is afhankelijk van de ideeën die we nu met 
zijn allen ontwikkelen. 

Het doet mij als secretaris dan ook buitengewoon genoegen dat ik van de leden 
het vertrouwen heb gekregen om de ideeënvorming binnen de vereniging via Memo-
Rad-nieuwe stijl te mogen stimuleren. Hierbij bouw ik dankbaar voort op het werk 
van mijn voorganger en ik denk dan aan de spreuk van de Middeleeuwse kathedra-
lenbouwers: 'Zittend op de schouders van onze voorgangers kijken wij verder'. 

Ik ben de firma Schering uitermate erkentelijk dat zij in deze ook voor haar 
moeilijke tijden niet nalaat mee te denken en mee te werken aan dit open communi-
catiesysteem, en het mee te financieren. De dankbaarheid hiervoor is groot. 

Tot slot wens ik onze vereniging een blad toe waarin zij tot haar recht komt. Ik 
hoop dat ik met deze persoonlijk gekleurde inleiding de leden eerder heb aange-
moedigd dan afgeschrikt om een bijdrage te leveren. Onze vereniging verdient het: 
zij is van vandaag en zal ook morgen springlevend zijn! 

Geachte redactie, geachte bestuur, geachte lezer, 

MemoRad is voor u inmiddels een begrip. De intentie van dit medium is voor 
Schering Nederland BV reden geweest op zeker moment dit initiatief van harte 
financieel te ondersteunen. 

Het streven tot innovatie is zowel voor een farmaceutisch bedrijf als voor een 
blad zoals MemoRad een belangrijk middel om de band met de doelgroep te conti-
nueren en te intensiveren. 

Wij wensen u veel succes! 

Namens Schering Nederland BV, Afdeling Diagnostica, 
Jan G. Morsink 3 
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De veranderende horizonten van de radiologie 
Prof. dr. J.H.J. Ruijs 
Afdeling Radiologie, Academisch Ziekenhuis Sint Radboud, Nijmegen 
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Aangepaste versie van een voordracht, gehouden 
op het Radiological Centennial Congress van de 
ISRRT te Den Haag op 17 oktober 1995 

Inleiding 

Na de luisterrijke herdenking van het eerste 
eeuwfeest van Riintgens ontdekking van de X-
stralen is het goed stil te staan bij de nu voor ons 
liggende eeuw. Het is te verwachten dat zich 
daarin belangrijke veranderingen zullen voor-
doen, niet alleen op maatschappelijk en alge-
meen medisch terrein, maar ook — deels als ge-
volg daarvan — binnen de radiologie. Het is daar-
bij noodzakelijk dat de veranderingen die zich 
voordoen, worden (h)erkend en dat waar moge-
lijk de invloeden die zij op onze discipline zullen 
hebben, worden geïnterpreteerd. Wij zullen hier 
een poging doen enkele trends te beschrijven die 
zich in de maatschappij voordoen, gevolgd door 
die binnen de algemeen-medische disciplines. 
Daarna zullen wisselwerkingen met de radiologie 
worden beschreven en waar mogelijk toekomst-
trends worden aangegeven. Uiteraard kan dit 
niet uitputtend geschieden. Verder zal het op 
sommige punten niet te vermijden zijn dat, naast 
voor ieder herkenbare items, ook Jules Verne-
achtige stellingen worden geponeerd. Het is aan 
de lezer te beoordelen hoe valide deze zijn. 

Informatica. De maatschappelijke ontwikkelin-
gen in de informatica voltrekken zich in snel 
tempo: communicatie — in woord en beeld —
wordt steeds meer gemeengoed en onderdeel van 
het dagelijks leven. Geavanceerde computers 
veroveren in hoog tempo de huishoudens en het 
is zeker dat de komende generaties zich vrijwel 
niet meer ván de klassieke schrijf- (pen en bloc-
note, boek, krant) en beeldmethoden (foto's en 
film) zullen bedienen. Het komt allemaal binnen 
via het beeldscherm. Deze ontwikkeling wordt 
nog versneld door de mogelijkheid voor iedere 
burger zich te bewegen op digitale snelwegen, 
zoals Internet. Iedereen, dus ook de dokter en de 
patiënt, kan daar gebruik van maken en via dat 
netwerk is ook uitgebreide medische informatie, 

van welke aard ook, verkrijgbaar. Medische tele-
consulting zal daarin een plaats krijgen. 

Industriële technologie. In de industriële tech-
nologie zijn voor de relatieve buitenstaander ten 
minste twee belangrijke trends zichtbaar: de op-
mars van nieuwe technologie en de robotisering. 
Een voorbeeld hiervan is de auto-industrie: aan 
de vervaardiging van een auto — met steeds weer 
nieuwe toevoegingen voor comfort, veiligheid en 
milieu — komen eigenlijk geen mensenhanden 
meer te pas. De mens controleert alleen het (tus-
sen-)produkt. Ook in andere takken van de in-
dustrie zetten deze trends door. 

Sociaal-economische aspecten. In het algemeen 
zal, zeker binnen de westerse samenleving, de 
levensstandaard nog verder toenemen; mede 
daardoor bereikt de mensheid een steeds langere 
levensduur (vergrijzing). Niet alleen de levens-
standaard, maar ook de wijze van leven van elk 
individu, de toenemend zelfstandige rol van het 
individu als consument en het daaruit volgende 
kwaliteitsdenken zijn daarin belangrijke factoren. 
De burger zal, steeds beter geïnformeerd als hij 
is, in toenemende mate zijn eigen beslissingen 
nemen, zeker met betrekking tot de wijze waarop 
hij in de maatschappij wil leven. 

De relatie tussen geneeskunde en 
maatschappij 

In deze relatie spelen drie partijen een belangrij-
ke rol: de politiek, de betalende instanties (ziek-
tekostenverzekeraars en verwante organisaties) 
en de patiënt zelf. Binnen vrijwel de gehele wes-
terse wereld neemt de invloed van politieke 
krachten op de gezondheidszorg toe, met als 
belangrijkste doel het bereiken van een stabilisa-
tie in de kostenstijgingen. Daarbij wordt ge-
streefd naar een maximum van 5-9% van het 
bruto nationaal inkomen, dat besteed mag wor-
den aan de gezondheidszorg. Het achterliggende 
motief is dat de totale loonkosten (waaronder de 
premiedruk) niet, of niet zoveel meer, mogen 
stijgen als in het verleden het geval is geweest. 
Men wil dit doen via wat wel `managed care' 
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wordt genoemd: de zorg zal verleend moeten 
worden op een meer naar buiten te verantwoor-
den wijze (via protocollen en flowcharts), waarbij 
ook de insteek van patiëntzijde zal tellen. Patiën-
ten en hun organisaties zijn daarin goed op de 
hoogte van sterke en zwakke kanten van diagnos-
tiek en therapie. Daarbij zal elk individu zelf een 
relatie leggen naar zijn of haar specifiek-persoon-
lijke levensverwachting en (zo nodig) financiële 
mogelijkheden. In dit krachtenspel zullen zowel 
de politiek als de verzekeraars steeds meer van 
de artsen eisen, met name het leveren van kwali-
teit tegen zo laag mogelijke kosten. Zij zullen die 
kwaliteit ook willen meten aan standaarden. 

Anderzijds is ook in de medische sector een 
toename in technologische mogelijkheden waar-
neembaar, waarbij vanuit maatschappelijk oog-
punt direct vragen zullen rijzen met betrekking 
tot de werkelijke bijdrage ervan aan zaken als 
levensverwachting, betaalbaarheid en kwaliteit. 
Het is niet meer vanzelfsprekend dat medische 
technologie haar plaats verovert zonder dat dit 
wordt afgewogen tegen kosten in de breedste zin, 
dus zowel voor de patiënt als individu als voor 
het gezondheidszorgstelsel als geheel. 

Op deze plaats is het gewenst te wijzen op de 
veranderende relatie van de arts/specialist en de 
politiek-sociale omgeving. Terwijl het tot voor 
kort nog mogelijk was dat voor iedere verrich-
ting, van welke aard en kwaliteit ook, betaald 
werd (fee for service), zal dat in de toekomst vol-
ledig veranderen, in die zin dat de rechtstreekse 
relatie tussen inkomen van artsen en het aantal 
verrichtingen zal verdwijnen en plaats zal maken 
voor een systeem waarin de nadruk niet alleen 
op de werklast maar ook op de kwaliteit zal ko-
men te liggen (value for money). De ziektekosten-
verzekeraars zullen in dit beleid een centrale 
positie innnemen. Zij zullen mede namens hun 
verzekerden letten op de diverse mogelijkheden 
van diagnostiek en behandeling (via bijvoorbeeld 
`cliagnosis-related groups', DRG's) en betalen 
naar kwaliteit, hoe ook bepaald. Door de be-
roepsgroep zullen dan ook meer flowcharts, pro-
tocollen en standaarden moeten worden ontwik-
keld, meer nog dan tot nu toe. Onder deze cate-
gorie van 'betalers' mag wellicht ook het 
bedrijfsleven genoemd worden als (mede-)hoe-
der van de gezondheid van zijn werknemers en 
als de groep die daartoe maatregelen ontwikkelt, 
zoals check-ups en waar mogelijk beïnvloeding 
van de levensstijl. Dit is immers niet alleen van 
betekenis voor het individu, maar ook voor het 
bedrijf zelf. 

Binnen dit kader zal de arts van de toekomst 
gericht zijn op het leveren van een (deels) door 
hemzelf gedefinieerd kwaliteits-`produkt' en 
moeten opkomen voor de hieraan te koppelen 
`prijs'. In dit krachtenveld zijn daar anderzijds de 
— gebudgetteerde — ziektekostenverzekeraars, die 
een zo laag mogelijk geprijsd pakket van moge-
lijkheden willen aanbieden aan hun verzekerden/ 
patiënten. Maar ook vanuit de patiënt zelf zal er 
toenemende invloed zijn: enerzijds zal men be-
grijpen dat niet iedere ziekte zal genezen tot het 
soms 'bittere eind' (Dunning), anderzijds zal 
afweging plaatsvinden tussen genezingskansen 
(cure) en de mogelijkheden van zorg (care), en 
zullen deze waar gewenst ook worden beïnvloed. 
Bovendien worden patiënten zich er ook van 
bewust dat niet voor elke diagnose een arts ge-
raadpleegd hoeft te worden: de markt voor 'zelf-
diagnostiek' groeit: zwangerschapstesten, bloed-
drukmetingen, bloedsuiker- en cholesterolbepa-
lingen worden in toenemende mate door de 
consument-patiënt zelf uitgevoerd, en het einde 
van deze mogelijkheden is niet in zicht. De pa-
tiënt wordt zich bovendien in toenemende mate 
bewust van zijn/haar rechten, zowel in de dia-
gnostiek als in de behandeling, en vertaalt dat zo 
nodig in juridische acties; het gevolg is dat de 
rechterlijke macht binnen de medische wereld 
een steeds grotere rol speelt. In dit verband is 
het toenemende aantal klachtenprocedures en 
claims op artsen en instellingen indicatief. 

De wetgeving inzake privacybescherming 
speelt eveneens een rol. Dossierbeheer (inclusief 
de beeldinformatie) behoort dan niet meer van-
zelfsprekend tot de taak van arts en/of zieken-
huis, maar wordt ook door de patiënt zelf en zijn/ 
haar juridisch adviseur bewaakt. Dit alles over-
ziend moet gesteld worden dat deze (en mogelijk 
nog vele andere) factoren hun invloed zullen 
hebben op de gezondheidszorg van de toekomst. 
De medische sector zal zich dan ook niet van 
deze ontwikkelingen kunnen afsluiten. 

Blijft daarnaast evenwel ook de groei van de 
technologische mogelijkheden in de geneeskun-
de, met name op het gebied van de informatica 
en robotisering in diagnostiek en therapie. Dat 
houdt op den duur in dat in sommige specialis-
men de 'ambachtelijkheid' zal afnemen. Nu reeds 
vinden in Japan en de VS experimenten plaats als 
Robodoc, waarbij functies (hier implantatie van 
heupprothesen) worden overgenomen door ro-
bots, en stemgestuurde systemen operationeel 
worden. Ook in Nederland wordt hier overigens 
aan gewerkt: in het Sint Antonius Ziekenhuis te 
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Nieuwegein wordt thans een dergelijk sysyteem 
als `0K-hulp' beproefd. Meer algemeen binnen 
het gebied van de geneeskunde is tevens te be-
speuren dat bij diagnosestelling en behandeling 
meer en meer de integriteit van het menselijk 
lichaam wordt gerespecteerd. In de chirurgie 
bijvoorbeeld doet hoe langer hoe meer de 
`keyhole surgery' zijn intrede: chirurgische be-
handelingen worden uitgevoerd langs mimieme 
openingen in het lichaam in plaats van via grote 
incisies, en zelfs wordt al gesproken van 'track-
less surgery', waarbij in het geheel geen laesie 
aan het gezonde weefsel behoeft te worden toe-
gebracht. Dat lijkt wel zeer futuristisch, maar wat 
zijn niersteenvergruizing en stereotactische ra-
diotherapie anders dan trackless surgery? Het 
spreekt dan vanzelf dat de (radio-)diagnostiek 
daardoor aan andere, heel nieuwe uitdagingen 
zal toekomen en in die ontwikkelingen een es-
sentiële rol zal spelen. 

Vergeten wij bij dit alles niet dat de patiënt, 
hierin ook gesteund door eerder geschetste maat-
schappelijke krachten, bij al deze nieuwe moge-
lijkheden, ook zal blijven hameren op het punt 
van de zorg (care): de huisarts als `primary care 
doctor' wordt steeds belangrijker, ook in landen 
als de VS, waar dat tot nu toe niet het geval was. 

De radiologie in de volgende eeuw 

Hoe zullen deze evoluties ons vak, de radiologie, 
raken? Naast de meer algemeen-maatschappelij-
ke en medische ontwikkelingen zijn er nog enke-
le specifiek radiologische zaken: zo mag steeds 
duidelijker zijn geworden dat de digitalisatie van 
medische beelden niet meer te stuiten is en dat 
deze vroeg of laat onderdeel zal zijn van de totale 
informatica-infrastructuur, niet alleen van het 
ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Naast de spe-
cialist zullen de huisartsen en de patiënten er 
deel van uitmaken en hun invloed op deze voor-
zieningen doen gelden. Dat betekent in de prak-
tijk dat de installatie van een beeldopslag- en 
transportsysteem (PACS) geen exclusief radiolo-
gische aangelegenheid kan zijn: de radioloog 
wordt genoodzaakt mee te werken aan de 'ex-
port' van zijn expertise naar andere collegae, die 
op hun beurt goed op de hoogte zullen zijn. 
Daarnaast, en in samenhang daarmee, zal in de 
spreek- en behandelkamers meer gebruik ge-
maakt worden van relatief goedkope en gemak-
kelijk te hanteren afbeeldingstechnieken zonder 
tussenkomst of met actieve ondersteuning van de 

radioloog (voorlopig is dat alleen de echografie). 
Er zal dus sprake zijn van meer interactie tussen 
diagnostiek en behandeling dan ooit te voren. 
Binnen de radiologie zelf zullen voorts de 'con-
ventionele' technieken verlaten of gerobotiseerd 
worden. De niet-radiologische technieken zoals 
(thans) echografie en MR, zullen een toenemend 
beroep blijven doen op de expertise van de ra-
dioloog, maar zich verder (moeten) ontwikkelen 
in nauwe samenwerking met andere medische 
disciplines: zo wordt de radiologie een netwerk-
specialisme, met beheer en organisatie van 
(beeld-)data als kernactiviteit. Aan de andere 
kant zullen budgettaire beperkingen, die zich 
steeds meer en blijvend zullen doen gelden, er 
wel toe leiden dat kapitaalintensieve technologie 
voor beeld- en functie-onderzoek geconcentreerd 
zal kunnen zijn. Het zal echter niet vanzelfspre-
kend meer zijn dat de radioloog ze alle zal behe-
ren, tenzij hij getoond heeft ook over de daartoe 
benodigde capaciteiten — inclusief management-
participatie — te beschikken. 

Samenvatting, conclusie 

In de volgende eeuw zal ook de radiologie als 
medisch specialisme zich niet (meer) los van 
maatschappelijke en medische ontwikkelingen 
kunnen ontplooien: er komt een fundamenteel 
andere relatie met politiek, ziektekostenverzeke-
raars en — last but not least — de patiënt. Binnen 
het specialisme zelf zullen zich grote veranderin-
gen voordoen: de huidige trend naar decentrali-
satie van apparatuur zal beheersing vragen, niet 
alleen door kwalitatieve controle, maar ook door 
een intensievere deelname aan het management 
van instellingen. Op eventuele ontwikkelingen op 
het gebied van robotisering en automatisering 
moet actief en met kennis van zaken worden 
ingespeeld door de medische en paramedische 
beroepsgroepen gezamenlijk. Dat geldt ook voor 
de expansie van stralenarme vormen van dia-
gnostiek en PACS, inclusief de daaruit voortko-
mende ontwikkelingen zoals 3D-reconstructie en 
tele (radio) consulting. Om deze ontwikkelingen 
goed bij te houden, zal teamwork tussen laborant 
en radioloog een noodzaak zijn; daarbij zal de 
nadruk niet zozeer moeten worden gelegd op de 
specifieke (scheidende) ambachtelijkheid van 
ieders discipline als wel op het bereiken van ge-
zamenlijke doelstellingen. Een grote rol zal zijn 
weggelegd voor de relatie patiënt/huisarts en 
radioloog. Voorts zal de radioloog van de toe-
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komst meer aangesproken worden op de gelever-
de kwaliteit en patiëntbejegening. Hij/zij zal be-
reidheid moeten tonen samen te werken met de 
collegae van klinische disciplines. Met name 
geldt dat voor de snijdende en de oncologische 
disciplines, in tegenstelling tot de interne ge-
neeskunde, waaruit de radiologie is voortgeko-
men. 

Consequenties 

voor de individuele radioloog 
afstappen van een individualistisch gerichte 
opvatting van de beroepsuitoefening 
samenwerkingsverbanden ontwikkelen: 'in-
tern' met laboranten en fysici, 'extern' met 
huisartsen en specialisten 

voor de beroepsgroep als geheel 
meer nadruk leggen op kwaliteitsbeleid, met 
name protocollen ontwikkelen en standaar-
den vaststellen voor medisch-radiologisch 
handelen en apparatuur 
actief participeren aan het herregistratiepro-
ces; hierin een zelfstandig beleid ontwikkelen 
inzake certificatie van radiologen en radiolo-
gische afdelingen 
PR-beleid voeren ten aanzien van patiënt en 
kostenverzekeraars 
aandacht schenken aan juridische aspecten 
van de beroepsuitoefening 

— aandacht voor managementparticipatie, ex-
tern commissiewerk e.d. 

voor de wetenschap 
meer onderlinge samenwerking ontwikkelen; 
taakverdeling nastreven; dit geldt zowel voor 
de universitaire als voor de niet-universitaire 
afdelingen 
netwerken ontwikkelen, samen met klinische 
disciplines 
onderling samenwerken bij de aanvragen 
voor subsidieprojecten 

voor de opleiding 
meer aandacht schenken aan de ontwikkelin-
gen in stralenvriendelijke beeldvorming, zo-
als thans echografie en vooral MR 
scholing in managementparticipatie 

Ik sluit af met de wens dat het conservatieve 
beeld van de medisch specialist en dus ook van de 
radioloog, dat nog altijd bestaat, in de toekomst 
plaats maakt voor een ander, meer beweeglijk 
imago, waarin de radioloog zich niet richt op de 
mogelijke bedreigingen, maar juist op de vele en 
grote uitdagingen die zijn specialisme in de toe-
komst zal bieden. 

Literatuur 
De auteur beschikt over een groot aantal (deels) wetenschap-
pelijke artikelen en kranteknipsels die op schriftelijk verzoek 
kunnen worden ingezien. 
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In de achterliggende periode was besturen voor 
de medisch-specialistische professional soms een 
ondankbare taak. Na een tijdperk van grote groei 
en vooruitgang in de medisch-specialistische 
zorgverlening kwam vanuit politiek en maat-
schappij een aantal fundamentele vragen. De 
indruk van een onbeheersbare groei in een sys-
teem met ingebouwde prikkels tot meer produk-
tie ten gunste van de omzet van medisch specia-
listen riep een zekere aversie op. Door de wel-
licht onvoldoende heldere opstelling van de LSV 
en het ontwijken van een collectieve verantwoor-
delijkheid voor volumebeleid, werd die indruk 
versterkt. Onvoldoende duidelijk werd gemaakt 
dat er voor deze groei vele oorzaken waren, 
waarvan de meeste buiten onze directe invloeds-
sfeer lagen. Door de verschillende belangen van 
de diverse specialismen onderling kwam er geen 
goed geïntegreerd verweer tot stand. 

Ook vanuit de beroepsgroep zelf was er kritiek. 
Velen vonden de stellingname van de LSV te wei-
nig hard en duidelijk, wat mede aanleiding was tot 
de oprichting van de NSF. Van de andere kant 
waren er ook collegae die met lede ogen het ge-
brek aan fundamentele discussie met politiek en 
maatschappij aanzagen en de LSV verweten on-
voldoende vermogen tot introspectie te hebben. 
Inmiddels werd het macrobudgettaire systeem van 
een wettelijke basis voorzien en ook daadwerkelijk 
elk jaar gebruikt. Door dit monstrum nam de 
verdeeldheid in de specialistenwereld alleen maar 
verder toe. Besturen op landelijk niveau dreigde 
hierdoor langzamerhand een bezigheid te worden 
van en voor een wel erg klein klein groepje be-
trokkenen. Een belangrijk deel van de achterban, 
platgewalst door de reeds geschilderde negatieve 
spiraal, laat weinig meer van zich horen, hetgeen 
zich uit in bedroevend lage opkomsten op verga-
deringen van koepels als LSV en NSF. Terwijl 
enkelinge 'zonderlingen' (zoals de ex-voorzitter 
ongeveer 110 keer per jaar) de avond in Utrecht 
doorbrengen, vervreemdt de achterban van de 
problematiek, en probeert men op lokaal niveau 
oplossingen te vinden. Alhoewel niet iedereen het 
ermee eens zal zijn, lijkt hiermee nu enige adem-
ruimte te zijn geschapen. 

Ook de huishoudelijke vergaderingen van onze 
eigen vereniging worden helaas slecht bezocht. 
Gebrek aan tijd, maar ook aan betrokkenheid en 
belangstelling, betekent gebrek aan prioriteit, en 
dat is een maatschappelijk gegeven. We moeten 
als bestuur daarmee leven. Dit is reden om de 
vergaderfrequentie terug te brengen tot twee ver-
gaderingen per jaar. Extra vergaderingen kunnen 
worden bijeengeroepen als daar reden toe is. 

De oorzaak van de verzadiging van de belang-
stelling voor de beroepsbelangen is wellicht gele-
gen in het gebrek aan politieke weerklank en 
praktisch resultaat. Aan een niet onaanzienlijk 
deel van de leden gaat de problematiek van de 
landelijke specialistenpolitiek grotendeels voor-
bij. Een herbezinning op de taak en de positie 
van een wetenschappelijke vereniging is mis-
schien noodzakelijk. Toch moet er evenzeer spra-
ke zijn van continuïteit van beleid. Daarom eerst 
een aantal opmerkingen over het beroepsbelang. 
Uitgangspunt moet zijn dat beroepsbelang, kwa-
liteit en vakinhoudelijke elementen duidelijk met 
elkaar te maken hebben en elkaar gedeeltelijk 
ook overlappen. 

Beroepsbelang 

Wat we allemaal graag willen is in één zin te for-
muleren: op plezierige en dus kwalitatief goede 
wijze de radiologie uitoefenen, voor een passende 
financiële beloning, binnen een relatieve vak-
inhoudelijke vrijheid, zonder een afgedwongen 
verandering van de door ons zelf gekozen arbeids-
rechtelijke verhoudingen. 

De kritieke en moeilijke periode van de afge-
lopen jaren is gekenmerkt door een verschuiving 
van het vakbondswerk in de richting van de we-
tenschappelijke verenigingen. Een wetenschappe-
lijke vereniging is daar eigenlijk niet voor geëqui-
peerd. Het (middels het VPA) op een achterna-
middag genomen besluit tot 15% tariefsverlaging 
voor onze beroepsgroep ligt evenwel nog vers in 
het geheugen, en onderstreept het belang van 
belangenbehartiging op centraal niveau. Het 
vorige bestuur heeft samen met de voorzitter van 
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de CvB, Floris Sanders, zeer veel werk verzet om 
op centraal niveau die invloed te krijgen die 
noodzakelijk is om een dergelijke ongefundeerde 
maatregel niet nog eens mee te hoeven maken. 
Een belangrijke taak waarvoor het nieuwe be-
stuur zich gesteld ziet is het continueren van die 
bestuurlijke lijn, wat niet eenvoudig zal zijn. Op 
basis van het persoonlijke gezag van Lucas King-
ma is een plaats in het bestuur van het Convent 
van Wetenschappelijke Verenigingen opnieuw 
door en voor de radiologie bezet. Samen met de 
ledenraad en de beroepsbelangencommissie van 
de LSV is dit Convent een van die fronten waar 
we onze inspanning zullen moeten leveren. We 
zullen daarbij uiteraard de NSF niet vergeten, 
want we realiseren ons goed dat een aanzienlijk 
deel van onze leden lid is van de NSF. Gelukkig 
zijn er enkele radiologen actief in het bestuur 
van de NSF, en wij hopen dat mede daardoor 
een goede relatie en afstemming met de NSF 
gerealiseerd kan worden met begrip voor elkaars 
positie. 

Waar en op welke basis kunnen we onze be-
langen behartigen? 

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie is 
een maatschappelijk aanspreekpunt op het ge-
bied van de curatieve zorg in het algemeen en de 
radiologische zorg in het bijzonder. Zij houdt 
zich bezig met het geven van vakinhoudelijke 
sturing aan ontwikkelingen binnen ons vak als 
dat gewenst is. Indien noodzakelijk formuleert zij 
een toekomstvisie op radiologisch gebied, en is 
zij behulpzaam bij het implementeren van de 
steeds verder gaande regelgeving. Haar belang-
rijkste taak is de instandhouding en verbetering 
van de kwaliteitsnorm door middel van een ge-
richt kwaliteits- en nascholingsbeleid. Dit dient 
op verschillende niveaus plaats te vinden. 

— Op centraal niveau. Naar wij hopen zal er 
binnenkort weer één koepel van en voor medisch 
specialisten gaan functioneren. Met het uitgangs-
punt: 'Er is meer wat ons bindt dan wat ons 
scheidt', heeft het Convent van Wetenschappelij-
ke Verenigingen een zeer actieve rol gespeeld bij 
het tot elkaar brengen van de LSV en de NSF. 
Hopelijk resulteert dit binnenkort in een fusie. 
Een kwestie van lijfsbehoud. Een wetenschappe-
lijke vereniging kan vooralsnog niet de rol van 
een koepel overnemen. Wij hebben geen verte-
genwoordigende status, geen professioneel bu-
reau, noch een budget voor het structureel ge-
bruik van advocaten en adviseurs. Wij rekenen 
erop dat ook u op de daartoe bestemde plaatsen 
de besturen van NSF en LSV op hun verant-

woordelijkheden zult wijzen. Er moet weer één 
koepel komen, al was het maar als facilitair be-
drijf voor wetenschappelijke verenigingen of me-
dische staven van ziekenhuizen. 

— Op lokaal of stafniveau. Een groot deel van 
de vrij gevestigde radiologen bevindt zich op dit 
moment in z.g. lokale overeenkomsten. Vele ra-
diologen zijn daar actief bij betrokken geweest. 
Het bestuur heeft met een aantal hunner regel-
matig contact, maar met een aantal ook niet. Wij 
zullen in samenwerking met de CvB een bijeen-
komst organiseren voor deze groep, met als doel 
het uitwisselen van ervaringen en vooral ook het 
signaleren van voor de radiologie specifieke ele-
menten. 

Vakinhoudelijke elementen en 
kwaliteit 

Radiologie gaat verder dan de verrichtingen die 
in het zwarte COTG-boek worden beschreven. 
De radiologie biedt daarnaast visie, medisch 
management en kwaliteit. De maatschappelijke 
veranderingen die door prof. Ruijs zijn geschetst, 
dwingen ons tot een actieve opstelling. Duidelijk 
is dat we het ingezette kwaliteitsbeleid op het 
punt van visitaties zullen moeten doorzetten. De 
Commissie Kwaliteit is op dit moment druk be-
zig om dit van de grond te krijgen. Het bestuur 
en de CvB hebben echter reserves over de juridi-
sche basis van het door het Centraal College van 
de SRC ingezette proces van herregistratie mede 
op basis van kwalitatieve eisen enerzijds, en de 
noodzaak tot rechtsbescherming van onze leden 
binnen een dergelijk systeem van herregistratie 
anderzijds. Het bestuur is in principe geen tegen-
stander van een systeem van objectieve kwali-
teitseisen, maar er bestaan zorgen over de ten-
dens om dit via steeds verder gaande regelgeving 
en bureaucratisering dwingend op te leggen. Ook 
de financiering van een dergelijk kwaliteitssys-
teem zal van tevoren duidelijk moeten zijn. 

Voor de buitenstaander ziet de specialistische 
geneeskunde er uit als een doolhof. Wantrouwen 
moet daarbij zoveel mogelijk worden weggeno-
men. Alleen radiologen zelf hebben het overzicht 
over hun eigen vakgebied, en zijn daarom als 
gesprekspartner onmisbaar. Het lijkt verstandig 
om zelf met gegevens over `value for money' te 
komen. Wellicht zullen soms diepte-investeringen 
noodzakelijk zijn. Een periodieke herijking van 
onze honorering is niet alleen in het belang van 
de overheid, maar ook in ons eigen belang. Het 
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is beter daar actief aan mee te werken dan te 
wachten tot de overheid of de andere partners in 
de gezondheidzorg ons daartoe zullen dwingen. 
Dit is een reden te meer om als vereniging de 
invoering van een honoreringssysteem op basis 
van het puntenstelsel te stimuleren. 

De radiologie is een dynamisch vakgebied. 
Indicaties en onderzoeksmodaliteiten verande-
ren. Samenwerkingsverbanden met andere spe-
cialismen zullen steeds vaker noodzakelijk zijn. 
De door prof. Ruijs geschetste ontwikkeling naar 
de minimaal invasieve behandelingen maken de 
waarde van de beeldvormende diagnostiek alleen 
maar groter. Alleen door een actieve opstelling 
en samenwerking zullen we die gebieden kunnen 
behouden en wellicht zelfs kunnen uitbreiden. 
Het gaat daarbij vooral om de toegevoegde waar-
de van de radioloog. Niet alleen diagnostiek en 
behandeling, maar ook het management van de 
ongelooflijke hoeveelheid data die momenteel 
geproduceerd kan worden, verdient de aandacht. 
Ook het samenvoegen en in geïntegreerde vorm 
aanbieden van de verkregen informatie, is een 
van onze taken. 

Samenwerking 

Een wellicht nieuw element dat tot het takenpak-
ket van de vereniging zal moeten worden gere-
kend, is het versterken van de onderlinge samen-
hang en samenwerking van radiologen. Wellicht 
een Netwerk Radiologie? Je hoeft geen hoogle-
raar 'globalisering' te zijn om de verdere ontwik-
kelingen te kunnen voorspellen. Groepen specia-
listisch geschoolden met gelijk belang, zoals de 
Nederlandse radiologen, zullen een nauwere 
samenwerking kunnen aangaan door middel van 
netwerken. Eén aansluiting per afdeling op een 
radiologisch netwerk zou het onderlinge contact 
via de vereniging sterk kunnen verbeteren. Inter-
actief besturen en coordineren zou het mogelijk 
maken dat direct kan worden gereageerd op lan-
delijke ontwikkelingen. Leden kunnen sneller 
tegenover de vereniging reageren, hetgeen de 
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bestuurlijke slagvaardigheid groter maakt. Uiter-
aard kan er ook per telefoon of per post gecom-
municeerd worden, maar het is gebleken dat de 
drempel daarvoor relatief hoog is. Mailingen zijn 
niet alleen duur, maar soms ook te traag. Het op 
een bulletin board zetten van een aantal voor-
beelden van voorlichtingsfolders van verschillen-
de radiologische afdelingen zal u misschien kun-
nen helpen bij het opstellen van uw eigen 
(WGBO-proof) folder. Met zijn toestemming 
zetten we het colonreinigings-protocol van Ger 
Ritsma zonder probleem op het netwerk, be-
schikbaar voor wie het maar wil raadplegen. Op 
langere termijn kan dit zich ontwikkelen tot het 
uitwisselen van protocollen en zelfs expertise op 
basis van doorgezonden beelden. Een ontwikke-
ling die onze positie als radiologen zou verster-
ken. Dergelijke netwerken staan daadwerkelijk 
voor de deur. De gereedschappen zijn aanwezig. 
Ook is er een aanzienlijk aantal collegae met 
uitgesproken ideeën hierover. Het bestuur zal 
hen gaarne inschakelen om tot een eerste-fase-
netwerk voor radiologie te komen. 

Zoals u ziet is er werk aan de winkel. Alleen 
met uw (inter-)actieve steun kan er iets van 
de grond komen. Wij zijn alvast maar begonnen 
met de professionalisering van MemoRad. Mis-
schien nu al achterhaald in relatie tot het boven-
staande? Beschouwt u deze nummers voorlopig 
maar als hard copies van het elektronisch vereni-
gingsblad. 

Samenwerking zal het leidend motief moeten 
zijn in de voorliggende periode. We vragen u om 
één keer per jaar ook een overnachting voor uw 
vereniging te reserveren. Op vrijdagochtend 27 
september starten we in het congrescentrum 
Koningshof te Veldhoven met het wetenschap-
pelijk programma van de Radiologendagen 
1996. Na de huishoudelijke vergadering kunnen 
we ons verpozen in de sfeer die de meesten van 
ons van de heenvlucht naar de RSNA kennen. 
De volgende ochtend is er weer een weten-
schappelijk programma. Zaterdagmiddag kunt u 
alweer thuis het gras maaien. Wij rekenen op uw 
aller komst. 
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Huisartsen oordelen over radiologen 
Dr. G.J. den Heeten en F.B.M. Sanders 

Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van het overheidsbeleid 
is versterking van de rol van de huisarts binnen 
de gezondheidszorg. In het rapport-Biesheuvel 
wordt hierbij gesproken over een poortwachters-
functie van de huisarts ten opzichte van de zie-
kenhuiszorg. Mede daarom wordt als voorwaarde 
voor goedkeuring van een lokale raamovereen-
komst de aanwezigheid van een zogenaamde 
zorgparagraaf vooropgesteld. Deze wordt beoor-
deeld op elementen van transmurale zorg. 

Weinig tot geen aandacht ging uit naar reeds 
bestaande vormen van samenwerking tussen 
specialisten en huisartsen. De Nederlandse ra-
diologen verlenen al sinds lange tijd ondersteu-
nende diagnostiek voor huisartsen. Het belang 
van deze vorm van huisartsendiagnostiek is be-
schreven en onderbouwd in het proefschrift van 
Hardy [1] en staat verder niet ter discussie. 

De 'huisartspraktijk' is een stabiel en belang-
rijk element in de dagelijkse werkzaamheden van 
de Nederlandse radioloog. Alhoewel exacte gege-
vens ontbreken, wordt ongeveer 25 à 30 % van 
alle radiologische verrichtingen op verzoek van 
een huisarts uitgevoerd. Dit leidt tot een dage-
lijkse stroom van schriftelijke en mondelinge 
contacten met huisartsen. Een en ander is niet 
alleen van belang voor het functioneren van de 
huisarts, maar heeft ook een duidelijk effect op 
het verwijzingspatroon van huisartsen naar klini-
sche specialismen, en daarom ook een effect op 
de adherentie met het ziekenhuis. 

In het kader van de raamovereenkomsten is 
de huisartspraktijk binnen de volume-afspraken 
van de loco-regionale initiatieven meegenomen. 
De omvang van de conventionele diagnostiek is 
in de loop van de achterliggende jaren groten-
deels stabiel gebleven. De omvang van de echo-
grafische diagnostiek voor huisartsen neemt ech-
ter duidelijk toe. 

Het bestuur en de commissie voor beroeps-
aangelegenheden van de Nederlandse Vereniging 
voor Radiologie zijn van mening dat nu een be-
gin moet worden gemaakt met de verdere uitwer-
king van elementen die tot dusverre over het 

algemeen in de raamovereenkomsten nog onvol-
doende aandacht hebben gekregen: de kwaliteit 
van werken en de werkbelasting. In het kader van 
de door de overheid beleden modernisering van 
de curatieve zorg wordt immers gestreefd naar 
een beperkte groei van doelmatig verleende, kwa-
litatief hoogwaardige zorg door een geïntegreer-
de organisatie voor medisch-specialistische zorg. 
Hierbij is tot op heden de aandacht vooral naar 
de poortspecialismen uitgegaan. De Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie is uiteraard graag 
bereid om elk zinvol initiatief tot verandering te 
ondersteunen. 

Wij zijn evenwel ook van mening dat die on-
derdelen van de door ons verleende medisch-
specialistische zorg waarvan het nut onomstre-
den is en die goed blijken te functioneren, ook 
op hun specifieke merites moeten worden beoor-
deeld en voor de toekomst moeten worden be-
houden. Het nut van radiologische diagnostiek 
ten behoeve van huisartsen is — zoals reeds ge-
steld — naar ons oordeel voldoende onderbouwd. 
Een indicatie over de kwaliteit van de door ra-
diologen verleende zorg kan worden verkregen 
door onderzoek naar de mate van tevredenheid 
van de huisartsen. 

Huisartsen oordelen over 
radiologen 

Een relatief nieuw fenomeen in de gezondheids-
zorg zijn verkenningen ten behoeve van zieken-
huizen bij personeelsleden van instellingen, pa-
tiënten, verwijzers — in het bijzonder huisartsen —
en de bevolking van verzorgingsgebieden van 
instellingen. Dergelijke onderzoeken worden 
onder meer uitgevoerd door het Bureau Lagen-
dijk Onderzoek te Apeldoorn [2]. Het betreft 
hier huisartsenverkenningen die sinds 1993 vol-
gens een vast patroon in verschillende ziekenhui-
zen werden uitgevoerd. Hierbij kan voor elk spe-
cialisme, in casu de radiologie, inzichtelijk wor-
den gemaakt hoe de dienstverlening door de 
huisartsen wordt beoordeeld. De hier gepresen-
teerde gegevens zijn gebaseerd op onderzoeken 
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die in zes ziekenhuizen zijn uitgevoerd, waarvan 
1 in Noord-Holland, 1 in Zuid-Holland, 
2 in Utrecht, 1 in Gelderland, en 1 in Noord-
Brabant. In totaal werden de oordelen van 427 
huisartsen verwerkt. Daarbij is van belang op te 
merken dat een groot responspei-centage kon 
worden gerealiseerd: 65% in stedelijke en 85% in 
landelijke gebieden. 
Er zijn drie beoordelingscategorieën bij de 
Lagendijk-verkenningen: 
- kundigheid/vakbekwaamheid 

betrekkingen tot de patiënt 
betrekkingen tot de huisarts 

De huisartsen kunnen daarbij kiezen uit drie 
antwoordmogelijkheden: 
— helemaal in orde 
— deels in orde 
— niet in orde 

Tabel I toont de uitslagen voor het specialisme 
radiologie. Het betreft hier de geaggregeerde 
gegevens van de genoemde zes ziekenhuizen. 
In de eerste kolom is het gemiddelde van de zes 

ziekenhuizen opgenomen, in de tweede kolom de 
hoogste radiologische scores, en in de derde ko-
lom de laagste. 

Het is ook mogelijk om een vergelijking te 
maken met andere specialismen. In Tabel II staan 
de oordelen over het gemiddelde specialisme. In 
de derde kolom staat per aspect de laagste en in 
de vierde kolom de op één na hoogste score ver-
meld. Voor de op één na hoogste score is gekozen 
omdat de radiologie van huisartsen in alle op-
zichten de beste beoordeling kreeg. 

Bij vijf ziekenhuizen werd de radiologen-
maatschap meer gedetailleerd bezien. In Tabel 
III staat in de eerste kolom kritiek op de radio-
logie weergegeven en in de tweede kolom de 
gemiddelde kritiek op alle maatschappen teza-
men wat dezelfde vijf ziekenhuizen betreft. 

De conclusies van het onderzoek van Bureau 
Lagendijk luiden: Radiologie blijkt in alle onder-
zochte opzichten het meest door de huisartsen ge-
waardeerde discipline. Op radiologie is weinig kritiek 
van huisartsen. Radiologie onderscheidt zich daar-
mee gunstig van andere specialismen. 

Tabel 1: Uitslagen radiologie (%); geaggregeerde gegevens van zes ziekenhu 

helemaal in orde 

kunde 

patiëntenbetrekkingen 

huisartsbetrekkingen 

radiologie-

uitslagen 

92 

85 

89 

beste radiologie-

uitslag 

98 

98 

100 

zen. 

minst goede 

radiologie-uitslag 

86 

65 

76 

Tabel II: Oordelen over het gemiddelde specialisme (%). 

helemaal in orde radiologie-

uitslagen 

tezamen 

alle 

specialismen 

tezamen 

laagst 

scorend 

specialisme 

op één na 

hoogst scorend 

kunde 92 84 63 91 

patiëntenbetrekkingen 85 70 48 85 

huisartsbetrekkingen 89 72 56 80 
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Tabel III: De radiologenmaatschap gedetaileerder bekeken. 

kritiek op radiologie (%) kritiek op gemiddelde maatschap (%) 

lange toegangstijden 

trage berichtgeving 

onvoldoende overleg 

onduidelijke/onvoldoende 

berichtgeving 

te late terugverwijzing 

onnodig onderzoek 

slechte bereikbaarheid 

incorrect jegens patiënt 

arrogant/belerend 

doorverwijzen buiten huisarts om 

0 

4 

0 
0 
0 

2 

0 

9 

9 

6 

5 

3 

3 

5 

4 

3 

Beschouwing 

Het betreft hier een representatief onderzoek bij 
427 huisartsen met een goede landelijke sprei-
ding. Directies en klinische collegae hebben niet 
altijd voldoende oog voor de buitengewoon be-
langrijke rol die de radiologische huisartspraktijk 
voor het hele ziekenhuis heeft. Nu de huisarts-
praktijken zijn meegenomen in de totale volume-
afspraken, zou deze vorm van diagnostiek wel 
eens kunnen lijden onder maatregelen die in 
eerste instantie bedoeld zijn om een beheerste 
groei van de door de ziekenhuizen verleende 
intramurale zorg te verkrijgen, maar die absoluut 
niet ontworpen werden met de intentie om de 
transmurale zorg en de eerstelijns-diagnostiek te 
verzwakken. De modernisering van de curatieve 
zorg dreigt op dit punt zijn doel voorbij te schie-
ten. 

Naar onze mening is het dringend noodzake-
lijk aparte volume-afspraken te kunnen maken 
voor de radiologische diagnostiek ten behoeve 
van huisartsen. Dit zou ook volledig sporen met 
het beleid van de overheid en verzekeraars. De 
directies en medische staven van ziekenhuizen 
moeten zich daarbij goed realiseren dat een hoge 
waardering van de radiologische dienstverlening 
door huisartsen van grote betekenis is voor de 
adherentie met het ziekenhuis. 
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Conclusies 

De radiologische huisartspraktijk is een uitste-
kend functionerend onderdeel van de intramura-
le zorg met duidelijke elementen van transmurale 
zorg. De resultaten van het onderzoek van 
Bureau Lagendijk staan geen andere conclusie 
toe. Ook medisch-inhoudelijk is er geen enkele 
discussie over het nut van deze diagnostiek. De 
huisartspraktijk wordt op dit moment echter 
bedreigd door de macro-effecten van de raam-
overeenkomsten. Er is alle reden om hieromtrent 
op korte termijn aparte afspraken te maken met 
overheid, verzekeraars en ziekenhuizen. Op dit 
punt worden reeds initiatieven genomen. 

Ondertussen dringen wij er bij u op aan om 
het huidige niveau van werken ten opzichte van 
huisartsen zowel kwalitatief als kwantitatief niet 
negatief door de raamovereenkomsten te laten 
beïnvloeden. Wij gaan er vooralsnog van uit dat 
ook de beleidsmakers deze unieke vorm van 
transmurale zorg intact zullen willen houden. 

Literatuur 
1. Hardy GH. De waarde van het Kintgenonderzoek. Utrecht: 

Rijksuniversiteit Utrecht, 1980. Dissertatie. 
2. Bureau Lagendijk Onderzoek. Huisartsen oordelen over 

radiologen. Apeldoorn, 3 februari 1996. 
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Proefschriften en andere publicaties 

Osteoarthritis of the atlanto-odontoid joint. A 
radiological and clinical study 

Op 8 september 1995 promoveerde J. Zapletal tot doctor in 
de Geneeskunde aan de Universiteit te Maastricht op het 
proefschrift: Osteoarthritis of the atlanto-odontoid joint. A radio-
logical and clinical study. 

Samenvatting 
Het proefschrift beschrijft de radiologische en klinische 
aspecten van degeneratieve afwijkingen van het atlanto-
dentale (AD) gewricht. Na een korte beschouwing van de 
literatuur worden de bevindingen uit een prospectieve studie 
bij 500 patiënten die computer tomografie van de hersenen 
of neusbijholten ondergingen beschreven. Osteoartrose van 
het AD-gewricht werd frequent, vnl. op oudere leeftijd, 
vastgesteld. In hoofdstuk 3 wordt de relatie tussen osteoar-
trose van dit gewricht en suboccipitale nekpijn beschreven. 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de nauwkeurigheid 
van de conventionele laterale opname van de cervicale wer-
velkolom besproken en vergeleken met de CT-scan. In hoofd-
stuk 5 worden de resultaten van een MRI-studie bij patiënten 
met ernstige AD-artrose gepresenteerd. In hoofdstuk 6 en 7 
wordt het vacuümfenomeen belicht en wordt het verband 
besproken tussen verkalkingen in het ligamentum transver-
sum en artrose aan het AD-gewricht. De studie toont aan dat 
het opsporen en classificeren van deze degeneratieve afwij-
kingen van belang is gezien de predispositie van matige en 
vooral van ernstige AD-artrose voor suboccipitale nekklach-
ten. Nieuwe studies zijn nodig om het effect van diverse 
mogelijke behandelingen van hinderlijke suboccipitale nek-
klachten bij patiënten met atlanto-dentale artrose te toetsen. 
Dr. J. Zapletal. Afd. Radiologie, St. Antonius Ziekenhuis, 
Nieuwegein. 

School screening for scoliosis. Methodologie con-
siderations 

Ontvangen werd het proefschrift van J. Pruijs, die op 29 
maart 1996 te Utrecht promoveerde: 
School screening for scoliosis. Methodologie considerations 

Samenvatting 
De uitwendige meettechnieken zoals gibbushoogte-meting, 
romprotatie-meting en moiréfotografie zijn bruikbare metho-
den om scoliose te ontdekken en te vervolgen. De meetfout 
van de moiréfotografie is echter dusdanig groot dat deze 
methode in de follow-up van de scoliosepatiënten nauwelijks 
zin heeft. Mede op praktische gronden wordt geadviseerd de 
romprotatie te gebruiken in onderzoek naar scoliose en in de 
controle ervan. De Cobbse hoekmeting (op scoliose-ri-intgen-
foto's) is betrouwbaar, mits rekening wordt gehouden met 
een meetfout van 5 graden. Verschillen van minder dan 5 
graden op twee opeenvolgende scoliosefoto's hebben waar-
schijnlijk geen klinische betekenis. De meetfout van zowel de 
Cobbse hoek als de romprotatie moet nog verder longitudi-
naal worden onderzocht bij kinderen met een progressieve 
scoliose. Het gebruik van een kwantitatieve meetmethode in 
het schoolonderzoek op scoliose kan de naar de huisarts 
verwezen populatie met de helft reduceren. Het tweejaarlijkse 
PGO, zoals door de jeugdgezondheidszorg in de provincie 
Utrecht werd uitgevoerd tot begin jaren tachtig, is voldoende 
om alle scoliosen die behandeling behoeven tijdig op te 
sporen. Jaarlijkse screening levert eerder, en mogelijk meer, 
kinderen op met over het algemeen minder ernstige scolio-
sen. 
Dr. J. Pruijs, hoofd afd. kinderorthopaedie, Wilhelmina 
Kinderziekenhuis, Utrecht. 

Cancer Incidence and Survival in the Southeast 
of the Netherlands, 1955-1994 

Bij het 40-jarig bestaan van de Eindhovense kankerregistratie 
bracht het Integraal Kankercentrum Zuid in samenwerking 
met diverse onderzoekers een overzichtspublicatie uit: Cancer 
Incidence and Survival in the Southeast of the Netherlands, 
1955-1994. 
Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de Minister van 
Volksgezondheid op 16 november 1995. Deze handzame 
publicatie bevat per tumor een compact overzicht van leef-
tijdsspecifieke en voor leeftijdsopbouw gecorrigeerde trends 
in de incidentie en overleving. In totaal betreft het gegevens 
van 80.000 patiënten die werden gediagnostiseerd tussen 
1955 en 1992 en vervolgd tot en met 1994. Hiervoor werd 
subsidie verkregen van het Ministerie van VWS. Afhankelijk 
van het type tumor worden de globale incidentiecijfers na 
1970-80 aangevuld met detectiecijfers van voorstadia, met 
specifieke trends naar histologisch type en/of sublokalisatie 
en/of stadium; van veel voorkomende tumoren worden ook 
de behandelingspatronen belicht. De relatieve 1-, 3-, 5-, 10-, 
15- en 20-jaars overlevingscijfers worden gepresenteerd van 
patiënten gediagnostiseerd in de periodes 1955-69, 1970-79, 
1980-86 en 1987-92. Zowel de incidentie als de prognose 
wordt soms gestratificeerd weergegeven naar histologisch 
type (bijvoorbeeld long, maligne lymfoom, hersenen, schild-
klier), sublokalisatie (bijvoorbeeld mond en keel, maag, dikke 
darm, huid), stadium en leeftijd, veelal onderverdeeld naar 
kinderen, volwassenen en ouderen (>70 jaar). De verbeterin-
gen in de overleving zijn duidelijk zichtbaar, met name bij 
kinderen en jonge volwassenen, doch ook bij veel voorko-
mende tumoren als borst- en dikke-darmkanker. Voor prak-
tisch gebruik zijn er cijfers over patiënten die binnen een 
maand na diagnose overleden en een speciale tabel met 5-
jaars overlevingscijfers van hen die 1, 3, 5 of 10 jaar na dia-
gnose nog in leven zijn. Per tumor wordt de leeftijdsverdeling 
getoond. Hieruit blijkt onder andere dat meestal 70% van de 
patiënten ouder is dan 60 jaar en het percentage patiënten 
ouder dan 90 jaar (1%) even groot is als dat voor kinderen. 
Zeldzame tumoren (`witte raven') met een frequentie van 
ongeveer 1 per miljoen personen per jaar worden apart be-
licht. De prevalentie en de aantallen nieuwe patiënten per 
specialistenmaatschap en per huisarts geven een indruk van 
de zorgvraag. De belangrijkste trends bij kinderen, ouderen 
(>90 jaar), mannen en vrouwen worden samengevat in spe-
ciale hoofdstukken. Hieruit worden de 'epidemieën' van 
tabak- en alcohol-gerelateerde tumoren duidelijk zichtbaar, 
evenals de neergang van baarmoederhals-, maag- en galblaas-
kanker en de stijging van de incidentie van kanker van de 
prostaat, het melanoom van de huid en het non-Hodgkin 
lymfoom. In overzichtshoofdstukken wordt aandacht ge-
schonken aan de prevalentie van co-morbiditeit van diagnose, 
de invloed van sociale klasse op prognose (valt mee) en de 
Nederlandse cijfers in Europees perspectief (gunstig). Het 
fraai en stevig uitgevoerde boek van 128 pagina's is ideaal 
voor voorlichting, onderwijs, voordrachten en bij de beoorde-
ling van klinisch onderzoek door wetenschap 
pelijke en ethische commissies. 

Het is te verkrijgen bij het IKZ, Postbus 231, 5600 AE 
Eindhoven (tel. 040-2455775) door overmaking van f 50,-
op bankrekeningnummer 44.23.27.056, onder vermelding 
van `IKZ-boek 40-kankerregistratie'. Daarnaast is ook het 
rapport over incidentie van kanker in 1992 uitgebracht door 
de landelijke kankerregistratie. Dit rapport is gratis bij de 
Integrale Kanker Centra te verkrijgen. Nadere inlichtingen 
over beide publicaties zijn te verkrijgen bij dr J.W.W. Coe-
bergh, Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven (tel. 040-
2455775) 
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Doorlichtertjes 

De afdeling Radiologie van het AMC heeft de 
Stauffer Award 1995 voor het beste artikel in 
Academie Radiology ontvangen. Deze prijs wordt 
jaarlijks toegekend door de "Association of Uni-
versity Radiologists". De prijs werd toegekend 
aan het artikel: E.M.T. Smit et al. Hemodynamic 
Effects and Imaging Quality of Low-Osmolar 
Ionic and Nonionic Contrast Media During Pul-
monary Angiography. Academic Radiology 1995; 
2: 609-13. Deze prijs is een grote eer voor de 
afdeling. 
Dr. J.A. Reekers, afd. Radiologie, AMC, Amsterdam. 

Oproep 

Alle leden die in deze rubriek iets willen melden 
of een oproep willen plaatsen, worden van harte 
uitgenodigd van deze gratis publicatie mogelijk-
heid gebruik te maken. Voor het volgende num-
mer van MemoRad gelieve u de tekst, liefst op 
floppy of via e-mail, uiterlijk 15 mei a.s. aan te 
leveren aan het secretariaat van de vereniging, 
t.a.v. mevrouw F. E. Blommendaal, 
Postbus 8171,3503 RD Utrecht. 
E-mail: nvvr(dtip.nl. 

III IIMEINWIEMMEMMEMMIMINIMINIIIIIM REIMMEMBEEM 
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: 

a U zoekt een grensverleggende baan? • . 
: In opdracht van een academisch ziekenhuis aan de IMR • 

• is een 
• westkust van NOORWEGEN, zoeken wij een • • W&S-bureau • 
: RADIODIAGNOST(m/v) • gespecialiseerd 

in para-/medische : Geboden wordt: een vast dienstverband met na elk 5e jaar 
• 4 maanden betaald studieverlof. Een jaar- of kort contract is 

functies in Scandinavië, 
• waaronder vacatures a 

bepreekbaar. Wij vragen: (spoedige) specialistenregistratie. voor AGIO tot specialist. : 
iemand : Onze gedachten gaan uit naar met een brede interesse. 

■ Het ziekenhuis telt 500 bedden, 50 afd., 1830 posities en 2300 
• 
. werknemers en is gelegen in het "Parijs van het Noorden", op 
• minder dan 4 uur reizen van Schiphol. De afd. radiodiagnostiek : 

beschikt over 11 posities voor radiodiagnost en 8 voor artsassis- 
tent, 50 laboranten, een MRI, CT's, Spiraal CT. Er is een Z.I.S. 

• Salaris bij een 37,5 urige werkweek circa f 100.000. Uw 
55.

pensioen, ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn 
i: dan geregeld. Vakantie: 21 dagen, 10,2% toelage. Jaarlijks 2-7 
• weken betaald studieverlof. 
• • Voor huisvesting, taalcursus, kinderopvang, etc. wordt gezorgd. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
Voor informatie en • 
sollicitatieformulier: IMR • • 
International Medical • 
Recruitment, mw. drs. • • 
A.S. van Vuuren, a
Postbus 10306, 

 
130 Almere. 1 AH 
Bezoekadres: Groep 

• 
• . 

Welterhof 7, nabij NS.
Tel.: 036-53 76 555, 
fax: 036-53 76 661. 

• 
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Van het bestuur 

Sponsorovereenkomst 

Op 22 januari 1996 zette de voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie, 
dr. L. Kingma, zijn handtekening onder een 
sponsorovereenkomst tussen de Vereniging, Agfa 
Gevaert en Philips Nederland BV (zie foto). In 
het kader van het sponsorbeleid zoals dit de Ver-
eniging voor ogen staat, is dit een nieuwe mijl-
paal. Met dit sponsorcontract is de realisatie van 
de Nederlandse Radiologendagen mogelijk ge-
worden. De oproep voor deze dagen vindt u hier-
onder. 

Van de commissies 

Oproep 
Dr. .7. a Barentsz, tweede secretaris 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie 

Radiologendagen; 95-jarig bestaan 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september 1996 
zullen de eerste Radiologendagen gehouden wor-
den in het congrescentrum Koningshof te Veldho-
ven. Gedurende deze dagen zullen de leden van 
onze vereniging elkaar hun wetenschappelijk werk 
tonen. Afhankelijk van het aanbod worden een of 
meer wetenschappelijke sessies gehouden. Elke 
sessie zal bestaan uit een aantal korte wetenschap-
pelijke presentaties met een gemeenschappelijk 
thema, geleid door een voorzitter die expert is op 
het betreffende gebied. Deze cluster wordt aange-
vuld door een korte lezing van een coryfee, die zal 
aangeven wat 'the state of the art' is van het be-
treffende thema en in welke richting dit zich zal 
ontwikkelen. De inhoud van de sessies zal worden 
bepaald door het aanbod van abstracts. Het defi-
nitieve programma wordt u begin mei in een aan-
meldingsbrochure toegezonden. 
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Naast de wetenschappelijke sessies zullen 
onze hoofdsponsor enkele lezingen houden en 
worden diverse wetenschapsprijzen uitgereikt. 
Op de eerste dag wordt aan het einde van het 
wetenschappelijk programma een korte huishou-
delijke vergadering gehouden. 

De vrijdagavond staat in het teken van het 95-
jarig bestaan van onze vereniging. Ter gelegenheid 
hiervan wordt u tijdens een uitgebreid diner een 
weergaloze verrassing bereid. Iedereen kent de 
ontspannen sfeer die heerst in het vliegtuig op 
weg naar de RSNA: op deze reis praat radio-
logisch Nederland elkaar bij. Het is de bedoeling 
van de organisatoren deze sfeer ook te creëren 
tijdens het diner en de feestavond. 

Door sponsoring konden de kosten laag blij-
ven: de Radiologendagen kosten — inclusief kof-
fie, ontbijt, lunches, diner/feestavond en over-
nachting — f 200,— voor leden en f 100,— voor 
aspirant-leden. Blijft u niet overnachten, dan 
bedragen de kosten resp. J. 150,— en f 50,—. De 
inschrijving opent op vrijdag om 10.00 uur, het 
programma begint om 11.00 uur. Het program-
ma zal de tweede dag worden afgesloten met een 
lunch. 

Waarom Radiologendagen? 

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie or-
ganiseert al sinds jaren met succes de sandwich-
cursussen, waarin het accent ligt op onderwijs en 
bijscholing. Tijdens deze cursussen worden voor-
namelijk `refresher courses' en 'state of the art'-
presentaties gegeven. Daarnaast werden viermaal 
per jaar, voorafgaand aan het huishoudelijk deel, 
wetenschappelijke vergaderingen gehouden, 
maar de belangstelling hiervoor was minimaal: 
het is zelfs voorgekomen dat slechts 32 van alle 
leden van de vereniging aanwezig waren, van wie 
6 bestuursleden, 7 sprekers en 8 leden van diver-
se commissies... Een wat meer thematische aan-
pak leidde tot een opkomst van ongeveer 100 
personen. Ook dit is onvoldoende, zeker als in 
ogenschouw wordt genomen dat er jaarlijks zo'n 
400 radiologen naar de RSNA gaan en dat onze 
vereniging zo'n 1000 leden telt. 

Is er dan zo weinig wetenschappelijke activiteit 
in radiologisch Nederland? Niets is minder waar: 
Nederland staat vooraan bij publikaties in Radio-
logy of AJR, bij de scientific papers en exhibits 
van de RSNA en ECR. Waarom worden de weten-
schappelijke vergaderigen dan zo slecht bezocht? 
Dit heeft enerzijds te maken met de sterk wisse-
lende kwaliteit: door onvoldoende aanbod van 

abstracts werd vrijwel elk abstract geaccepteerd. 
Anderzijds speelt ook het wetenschappelijk presti-
ge een rol: praten op de RSNA legt meer gewicht 
in de schaal dan praten op de wetenschappelijke 
vergadering van de vereniging. Toch moet u zich 
realiseren dat u woont en werkt in Nederland. 
Kennis van nieuwe technieken die uw buren ont-
wikkeld hebben en, andersom, kennis bij uw 
buurman van door u ontwikkelde technieken is 
zeker zo belangrijk als scoren op de RSNA. Als u 
op de hoogte bent van elkaars kennis en kunde 
leidt dit tot samenwerking en tot kwaliteitsverbe-
tering van uw vak. Samenwerking kan weer tot 
gevolg hebben dat het wetenschapsniveau van de 
Nederlandse radiologie stijgt. Hier kan een paral-
lel getrokken worden met het publiceren in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: voor de 
citatie-index telt dit amper mee, maar voor het 
uitdragen van uw vak in uw directe werkomgeving 
kan het wel eens belangrijker zijn dan publiceren 
in Radiology. Het argument: 'Ik laat mijn kennis 
toch aan mijn Nederlandse collega's op de RSNA 
zien', is niet juist: maar weinig Nederlandse radio-
logen volgen uw voordracht. 

Call for abstracts 

Door middel van de Radiologendagen kan de 
overgedragen kennis worden gebundeld. Als u 
uw medewerking geeft en abstracts instuurt, zal 
het niveau duidelijk kunnen verbeteren. Hebt u 
iets nieuws te tonen of hebt u een bijdrage gele-
verd aan de RSNA of in Wenen (exhibit of pa-
per), dan willen wij een dringend beroep op u 
doen dit aan te melden voor de Radiologenda-
gen. Het is een kleine moeite om uw voordracht 
in het Nederlands te presenteren. Eventueel kunt 
u uw Engelse dia's gebruiken. Alleen bij voldoen-
de aanmelding kunnen de Radiologendagen een 
succes worden. 

De deadline voor het insturen van abstracts is 
20 mei 1996. Abstracts moeten worden opge-
stuurd op floppy (WP 5.1 of 6.0) én op een A4-
tje naar mevrouw F. Blommendaal, t.b.v. Radio-
logendagen NVvR, Postbus 8171, 3503 RD 
Utrecht. De abstracts moeten de volgende inde-
ling hebben: Inleiding, Materiaal en methoden, 
Resultaten, Conclusie (format als RSNA). De 
maximale lengte is 250 woorden. De naam van 
auteurs en ziekenhuis moet op een apart blad 
worden vermeld. Een eventuele representatieve 
illustratie of tabel mag het abstract vergezellen. 

Alle abstracts zullen worden gepubliceerd in 
een speciale uitgave van MemoRad die tijdens de 
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Radiologendagen wordt uitgedeeld. Voor het 
slagen van de Radiologendagen is echter niet 
alleen uw abstract, maar zeker ook uw aanwezig-
heid noodzakelijk! 

Sandwich-cursus PACS / Beleid en 
management voor radiologen 

Dr. EH. Barneveld Binkhuysen, PACS 
Dr. P.R. Algra, Beleid en management 

Op 16 en 18 oktober 1996 zal de nieuwe sand-
wich-cursus PACS / Beleid en management voor 
radiologen gegeven worden. PACS (Picture Archi-
ving and Communication Systems) is in het bui-
tenland al een ingeburgerd begrip, maar het wint 
nu ook terrein in Nederland. Enkele radiologie-
afdelingen werken er al mee, andere overwegen 
deze systemen aan te schaffen. Wat zijn uw plan-
nen met dit nieuwe managementinstrument? Een 
overzicht. 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de verande-
ringen in de maatschappij hun weerslag hebben 
op het functioneren van de medisch specialist: 
denk alleen maar aan de nieuwe wetgeving, de 
mondigheid van patiënten en de alternatieve ho-
noreringsstructuren. Tijd dus voor een hernieuw-
de positiebepaling van de specialist. 

Met de cursus PACS / Beleid en management 
voor radiologen wordt u op de hoogte gebracht 
van de huidige stand van zaken. Omdat deze 
cursus nieuw is in het curriculum van sandwich-
cursussen, heeft de Onderwijscommissie ge-
meend er goed aan te doen een vooraankondi-
ging te plaatsen. De organisatoren heten u van 
harte welkom. 

Programma 

PACS: Picture Archiving and Com-
munication Systems 
Dr. F.H. Barneveld Binkhuysen 

9.30 Opening / dr. F.H. Barneveld Binkhuysen 
PACS, rariteit of realiteit? Laat u het zich alle-
maal aanleunen of hebt u uw PACS-wensen al 
geformuleerd in uw meerjarenplan? Hoe actueel 
is PACS in Nederland? 

9.35 Introductie in het PACS-begrip / ir. L.van Er-
ning 
Om het mogelijk te maken een goed oordeel te 
vormen over PACS, wordt begonnen met een 
voordracht waarin de fundamentele begrippen 

verhelderd worden. Hoe zat dat ook alweer met 
analoog/digitaal, bits en bytes? 

10.00 Teleradiologie / dr. L. Winter 
Wie wil dit niet: een teleradiologische verbinding 
met het ziekenhuis en vervolgens thuis je dienst 
uitzitten? Ook in Nederland kan dit allang. Er 
worden voorbeelden besproken van instellingen 
waar teleradiologie werkelijkheid is (buitenpoli's, 
Integrale Kankercentra, enz.). 

10.20 PACS-technologie I dr. ir. M. Sprenger 
Wat komt er allemaal bij kijken om een afdeling 
te `verpacsen'? Toelichting op begrippen als dis-
play, archivering, netwerken, ACR/NEMA-stan-
dards, DICOM 3.0, interfacing. 
10.50-11.20 pauze 

11.20 Praktijkvoorbeelden / dr. F.H. Barneveld 
Binkhuysen 
In Nederland is nu in een aantal instellingen een 
vorm van PACS geplaatst. Welke ervaringen zijn 
daarmee opgedaan? Werkt PACS ook? 

11.35 Kosten/baten-analyse / dr. L. van Gennip 
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden 
wordt duidelijk gemaakt hoe u voor een afdeling 
kunt berekenen of een PACS- configuratie finan-
cieel haalbaar en uiteindelijk ook effectief en 
efficiënt is. 

11.55 De intelligentie in PACS / dr. B. ter Haar 
Romeny 
Werkstations worden steeds krachtiger, evenals 
de netwerken. De combinatie van moderne werk-
stations met een goede logistiek biedt fascine-
rende mogelijkheden. Interactieve manipulaties, 
(inter-)nationale expertisecentra, geavanceerde 
beeldverwerking en virtual reality zijn slechts 
enkele mogelijkheden. De radiologie in de `glo-
bal village', met een live demonstratie van het 
gebruik van Internet. 

Beleid en management voor radiolo-
gen 
Dr. P.R. Algra 

13.30 Inleiding / dr. P.R. Algra 
Wil, kan en durft de radioloog verantwoordelijk-
heid op zich te nemen met betrekking tot de 
organisatie van zijn afdeling? Aan de hand van 
een telefonische enquête is gepeild wat de Ne-
derlandse radioloog denkt over managementsta-
ken en het hoofdschap van de afdeling radio-
logie. 19 
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13.45 De radioloog als hoofd van de afdeling radio-
logie; een profielschets van de moderne radioloog I 
prof. dr. A.E. van Voorthuisen 
De NVvR stelt zich op het standpunt dat een 
radioloog het hoofd van de afdeling radiologie 
moet zijn. Aan welke eisen moet een hoofd vol-
doen? Welke zijn de verantwoordelijkheden waar-
op het hoofd kan worden aangesproken? Een 
nieuwe profielschets van de radioloog. 

14.05 De positie van de radioloog in het ziekenhuis I 
E Linnebank 
Wat moet de rol zijn van de medisch specialist in 
het ziekenhuismanagement? Niemand kan dat 
beter uitleggen dan een radioloog die ziekenhuis-
directeur geworden is. De spreker is arts en di-
recteur patiëntenzorg van de Stichting Deventer 
Ziekenhuizen. 

14.30-15.00 pauze 

15.00 Honoreringsstructuur van de radioloog in het 
perspectief van de lokale overeenkomsten I 
dr. G.J. den Heeten en E Sanders 
Nu de overheid zich aan het terugtrekken is, 
moeten de medisch specialisten op lokaal niveau 
met de verzekeraar onderhandelen. Hoe word je 
een professioneel onderhandelaar en hoe zit dat 
met volume-afspraken? Wat gebeurt er bij over-
schrijdingen? Wat is product pricing? 

15.30 De radioloog en de wetgever; WGBO, Infor-
med Consent, BIG, Kernenergiewet I 
dr. E.L. Mooyaart en mr. PA.W Kuyper 
`Mijn chiropractor wil een foto van mijn rug 
laten maken en deze zelf beoordelen.'Mondige 
patiënten en alternatieve geneeskundigen willen 
steeds meer van de radioloog. Mag de radioloog 
foto's laten vervaardigen in opdracht van niet-
artsen en deze vervolgens aan de patiënt ter be-
oordeling meegeven? Geen theoretische vragen, 
maar gewone dagelijkse praktijk. De radioloog is 
gevangen in een web van wetgeving. De WGBO, 
de wet-BIG, de Kernenergiewet — om er maar 
enkele te noemen — moeten hem in het rechte 
spoor houden. In de dagelijkse praktijk wordt 

een steeds groter beroep gedaan op zijn kennis 
van de wetgeving. Voor de radioloog is dit een 
probleem waarop hij snel een adequaat antwoord 
moet kunnen formuleren. 

16.00 Letselschade en aansprakelijkheid in de radio-
logische praktijk / mr. dr. WG. Verkruisen 
In toenemende mate stellen patiënten en maat-
schappelijke organisaties zich kritischer op, ook 
met betrekking tot de behandelingsresultaten. 
Dreigen er Amerikaanse toestanden? Wat kan 
men leren van jurisprudentie? Enkele voorbeel-
den uit de juridische praktijk waarbij het functio-
neren van de radioloog in het geding is geweest. 
De spreker is advocaat te Assen. 

16.30 Sluiting 

19th International Congress of Radio-
logy, 9-13 juni 1996, Beijing, China 

Naar aanleiding van dit congres organiseert 
Schering Nederland BV, samen met Rottink In-
centive & Grouptravel (ANVR/SGR) uit Hengelo 
drie reizen naar China. 

reis 

A 9-daagse 

reis Beijing 

B 11-daagse 

reis Beijing en Xian 

C 23-daagse 

reis Beijing 

met aansluitend 

rondreis China 

datum reissom 

7 t/m 15 juni 1996 f 2615,—

7 t/m 17 juni 1996 f 3380,—

7 t/m 29 juni 1996 f 5305,—

Voor meer bijzonderheden over dit reisaanbod 
kunt u contact opnemen met dhr. J.G. Morsink 
(Schering Nederland BV, tel. 0294-46 24 25) of 
met Rottink Incentive & Grouptravel (tel. 074-
247 88 82). 
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Een terugblik, na ruim 100 dagen, op 100 jaar 
ROntgen 
Dr. L.M. Kingma, namens het bestuur 

22 

Het moet in 1992 zijn geweest dat de eerste 
reële gedachten over de viering van het eeuw-
feest van RCintgens uitvinding naar boven kwa-
men. Na de viering in Maastricht van het 90-
jarig bestaan van de vereniging in 1991, werd 
de basis gelegd door het reserveren van gelden 
door penningmeester Teus Bernt. Het naderen-
de afscheid van Cees Vellenga als secretaris zou 
bovendien een ervaren man vrij maken voor een 
viering van formaat. Toen al borrelden de eerste 
gedachten aan een vorm van samenwerking met 
de laboranten naar boven. Wie van enige af-
stand het totaal aan wensen en ideeën in ogen-
schouw nam, zag al snel dat samenwerking on-
vermijdelijk zou worden, maar niet dan nadat 
gebleken was dat de laboranten reeds aanzienlij-
ke verplichtingen waren aangegaan betreffende 
een Afrikaans-Europees congres en een ten-
toonstelling in het Museon. Bovendien kwamen 
er signalen dat de verwachtingen ten aanzien 
van bijdragen van sponsors bijgesteld zouden 
moeten worden vanwege de vele aanvragen. 
Werk genoeg dus. 

Samenwerking dus — in eerste instantie zeer 
voorzichtig door aftastend overleg met de indus-
trie en het verbreden van de basis door een aan-
tal belangstellenden en 'werkwilligen' toe te voe-
gen aan Cees Vellenga. Het idee van een stich-
tingsvorm voor het gezamenlijke deel lag voor de 
hand en werd dan ook al snel tot uitwerking ge-
bracht. Enige hindernissen met betrekking tot 
functie en financiering konden goed genomen 
worden, al waren diverse vergaderingen noodza-
kelijk om de gewenste eenheid te vinden. De rol 
van de therapeuten, diagnosten, laboranten, kli-
nisch fysici, stralenhygiënisten en later de tand-
artsen werd teruggevonden in een collegiale be-
stuursvorm met goede afspraken. 'Kantoor-hou-
dend' ten huize van de Nederlandse Vereniging 
voor Radiologisch Laboranten en onder de lei-
ding van Jaap Hoogenhout, Govert Bos en Paul 
Algra werd een ambitieus plan ontworpen voor 
een gezamenlijke middagzitting op 20 oktober, 
dit in aansluiting op separate bijeenkomsten die-
zelfde ochtend, eveneens in het Congresgebouw 
in Den Haag. 

Ook de afwikkeling van vele initiatieven viel 
onder de paraplu van de Stichting 100 jaar Remt-
gen. We noemen een persconferentie met een 
uitgebreide publiciteitscampagne, het laten slaan 
van een herdenkingsmunt, een wetenschappelijk 
programma, de contacten met de overheid en 
haar organen plus een Open Dag in vrijwel alle 
ziekenhuizen op 11 november 1995. 

Dr. Wilhelm Konrad Röntgen in "levende lijve". 

Tegelijkertijd werd een programma samengesteld 
voor activiteiten binnen de Nederlandse Vereni-
ging voor Radiologie. Na het bekijken van ver-
scheidene varianten en begrotingen werd met de 
commissie onder leiding van Frits Barneveld 
Binkhuysen, Jan Zijlstra en Cees Vellenga geko-
zen voor een concentratie op één dag; dat werd 
uiteraard weer 20 oktober 1995. Belangrijke 
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bijdragen aan de organisatie en uitwerking zijn 
ook verleend door Ruud Pijnappel en Frans 
Scholten. De programmering kreeg in de loop 
van 1993, 1994 en 1995 de vorm waarin zij aan 
de leden van de vereniging kon worden gepre-
senteerd. De hoeveelheid verricht werk binnen 
en buiten de Stichting is legendarisch geworden, 
temeer daar voortdurend moest worden afge-
stemd met vele partijen, zoals het bestuur van de 
stichting, de lokaties, het bestuur van de vereni-
ging, om er slechts enkele te noemen. Op 2 okto-
ber 1995 passeerde bij de notaris de akte waarin 
de Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnos-
tiek haar oude naam herkreeg: Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie. 

Het leest begint. 

Feestelingen. 

Het eigen programma omvatte een aantal hoofd-
punten: 
1 Het congres in de ochtend van 20 oktober 

met een apart wetenschappelijk programma, 
met onder meer enkele wereldberoemde 
Amerikaanse sprekers; 

2 's middags de gezamenlijke zitting van de 
stichting, met in dat kader de uitreiking van 
de jaarlijkse Philipsprijs; 

3 's avonds een groot feest in Huis ter Duin te 
Noordwijk; 

4 aldaar de officiële doop van het herdenkings-
boek van de vereniging, ontstaan na een he-
roïsche inspanning; de redactie bestaat uit 
Gerd Rosenbusch, Joris Panhuysen, Ad van 
Wylick, Carl Puylaert en de historica me-
vrouw De Knecht; 

5 een drieluik van verleden, heden en toekomst, 
te publiceren in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde, geschreven door Odo op den 
Orth, Henri Schtte en Albert de Roos. 

De feitelijke feestweek werd ingezet met de ope-
ning van een tentoonstelling in het Museon te 
Den Haag die was gewijd aan 100 jaar Rëntgen. 
Het was een bijzondere tentoonstelling door de 
samenwerking vanuit de stichting met niet alleen 
het Museon en het congres, maar ook het Duitse 
Röntgen Museum in Remscheid. De goede sa-
menwerking blijkt onder meer uit de aanwezig-
heid van een replica van het planigrafie-statief 
van Ziedses des Plantes. Het betreft hier een 
replica gemaakt na het inzamelen van gelden 
door de leden van de vereniging in 1991-1992. 

De twintigste oktober werd gekenmerkt door 
een gezellige drukte op alle plaatsen binnen het 
Congresgebouw. Een ruime technische tentoon-
stelling als weergave van de gezamenlijke bijdra-
ge vanuit de industrie omlijstte een meervoudig 
wetenschappelijk programma. Het was een breed 
overzicht over het verleden, heden en toekomst 
binnen de vereniging. Na de lunchpauze, waarin 
het herdenkingsboek kon worden aangeboden 
aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad, 
prof.L.Ginjaar, de stichtingsbestuurderen, de 
sponsors en leden van de familie Rëntgen, werd 
een indrukwekkende middagzitting gehouden. 

Het aanbieden van het herdenkingsboek "Daar het menschelijh 

vleesch heen" aan één van de auteurs, Prof. dr. G. Rozenbusch. 
23 
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Het aanbieden van het herdenkingsboek aan emerituslid en erelid 

Prof. Dr. C.B.A.J. Puylaert. 

Het aanbieden van het herdenkingsboek aan Prof. dr. mr. H. W.A. 

Sanders. 

Met ongeveer 200 aanwezigen werd formeel de 
100 jaar volgemaakt. De officiële rede van de 
minister van volksgezondheid, mevrouw Borst, 
en de bijdragen van vele andere sprekers gaven 
een overzicht van het gezamenlijke karakter van 
deze viering. Aan Victor Umans, een cardioloog 
uit Alkmaar, werd de Philipsprijs 1995 uitgereikt 
door Bart van der Cammen, de directeur van 
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Philips Medical Systems. Umans kreeg de prijs 
voor een prachtige wetenschappelijke studie naar 
de verschillende mogelijkheden van behandeling 
van afwijkingen van de coronairvaten. 

Vele congresgangers — ruim 500, inclusief de 
partners — gingen daarna naar Noordwijk om 
feestelijk de activiteiten af te sluiten. Na de ont-
vangst met enkele humoristische voorproefjes 
werd het diner opgeluisterd door Het Groot Niet 
te Vermijden Dansorkest, een orkest met wel heel 
bijzondere mogelijkheden. De avond stond onder 
leiding van Cees Vellenga. Tot slot werd door 
professor Röntgen zelf het herdenkingsboek uit-
gereikt aan de redactieleden, de aanwezige erele-
den en de dragers van de erelegpenning, de oud-
opleiders en de opleiders. De avond werd afge-
sloten met een ruisend dansfeest. 

Er kwam echter nog meer. Naast de vele goede 
herinneringen en publikaties in vele kranten was 
het mogelijk om op 8 november in Apeldoorn de 
plechtige onthulling van een borstbeeld van Wil-
helm Conrad Röntgen bij te wonen. Daarbij werd 
een bijdrage geleverd door het lokale comité on-
der leiding van Jos de Win, Ad van Wylick en de 
familie Reintgen. Het Leidse Boerhaave Museum 
verzorgde een tentoonstelling in het Raadhuis. 

Ten slotte was op 11 november de Open Dag 
van vele afdelingen Radiologie en Radiotherapie. 
Uit de vele reacties en de hoge aantallen bezoe-
kers mag worden afgeleid dat in 1995 niet alleen 
op plezierige wijze 'intern' het eeuwfeest is ge-
vierd, maar ook dat velen de boodschap en de 
publikaties hebben gelezen en hebben ingezien 
hoe historisch dit jaar is geweest. 

Het bestuur drukt graag nogmaals zijn dank uit 
voor de bijdragen van velen en van velerlei zijde. 
Zonder deze inzet was een viering in deze vorm 
onmogelijk geweest. 
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Mutaties ledengegevens 

Lidnr. Naam Naw-gegevens Werkadres 

193850 H.P.L. van Doornum "Het Prinsenhof", app. 7 
Pollartstraat 6 
6041 GC Roermond 
tel.: ongewijzigd 

198613 C.A.A. Dries Spinolaberg 14 
4661 RT Halsteren 
tel.: 0164 - 239418 

317000 H. van Heesch 
(correctie initialen) 

499910 dr. G.H.M. Landman Papenvoortsedijk 10 
5673 AN Nuenen 
tel.: 040 - 2840225 

511266 H.E.A.S.J. Lemmers Brederodelaan 77 
2061 KH Bloemendaal 
tel.: 023 - 5389647 
fax: 023 - 5389646 

546000 R.C. Marugg P.O. Box 4243 Horatio Oduber Hospitaal 
Aruba Noord Oranjestad 
Aruba Aruba 

tel.: 00-297-8-24300 
fax: 00-297-8-73348 

569995 M.A. Molenaar Sweelincklaan 59 
1817 KD Alkmaar 
tel.: 072 - 5200271 

593000 P.G. Nass Jachtlaan 44 
7313 CT Apeldoorn 
tel.: 055 - 3554826 

693050 U. Ridwan Postbus 2 
3930 - Hamont 
België 
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Laudatio ter gelegenheid van de toekenning van 
het erelidmaatschap aan prof. dr. A.E. van 
Voorthuisen 
Dr. A. de Roos, Academisch Ziekenhuis, Leiden 
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Het goedgeluimde karakter en de positieve hou-
ding tegenover de meeste medewerkers zijn voor 
een groot deel bepalend geweest voor het succes 
van prof.dr.A.E.van Voorthuisen als afdelings-
hoofd. Als er bepaalde problemen rezen en de 
samenwerking met anderen dreigde vast te lo-
pen, wist hij vrijwel altijd de zaak weer vlot te 
trekken, waardoor uiteindelijk een voor alle par-
tijen bevredigende oplossing tot stand kon ko-
men. 

Van Voorthuisen is geboren in Den Haag, 
waar hij ook de middelbare school heeft doorlo-
pen. Daarna ging hij medicijnen studeren in 
Leiden en hij behaalde in 1957 de artsenbul. Hij 
is in Leiden opgeleid tot radioloog door prof. 
Von Ronnen in de periode 1957 tot 1962. Sinds 
het begin van zijn medische studie is hij in Lei-
den gebleven, waarmee hij aansloot bij de tradi-
tie van Boerhaave. Zoals u weet was Boerhaave 
erg honkvast en heeft hij Leiden slechts eenmaal 
in zijn leven verlaten, namelijk om te promove-
ren aan de toenmalige universiteit te Harderwijk. 
Van Voorthuisen heeft ook maar één uitstapje uit 
Leiden gemaakt, ter voorbereiding van zijn 
proefschrift. In 1959 heeft hij een stage gevolgd 
in Stockholm om zich in de cardiovasculaire 
diagnostiek te verdiepen. De angiografie heeft hij 
daarna in Leiden tot ontwikkeling gebracht. Ik 
heb van collegae begrepen dat zij steeds welkom 
waren om bij Van Voorthuisen nieuwe technieken 
te leren en dat hij steeds bereid was daar tijd 
voor vrij te maken. Nog steeds wordt met waar-
dering aan zijn gastvrijheid teruggedacht. Op 11 
mei 1967 promoveerde hij cum laude op het 
proefschrift Ervaringen met selectieve arteriografie 
van de arteria coeliaca en arteria mesenterica supe-
rior. Van collegae die bij deze promotie aanwezig 
waren, heb ik begrepen dat deze promotie als 
een heel bijzondere gebeurtenis werd ervaren 
vanwege de visie die werd ontvouwd en vanwege 
de vlotte presentatie. 

Van Voorthuisen had al vroeg een speciale 
belangstelling voor cardiovasculaire radiologie. 
Het is opmerkelijk en illustratief dat deze rich-
ting in zijn belangstelling door toevallige om-
standigheden tot stand kwam. Von Ronnen gaf 

een aantal assistenten opdracht zich met een 
bepaald onderdeel van de radiologie specifiek 
bezig te houden. Een van de senior assistenten 
kreeg het onderwerp hart toebedeeld. Dit hield 
o.a. in dat hij elke woensdagavond de cardiolo-
giebespreking zou moeten bijwonen. Dit leek 
hem wat al te gortig te worden. Hij heeft Van 
Voorthuisen gelubd om met hem van onderwerp 
te ruilen, en zei tegen hem: 'Ik heb televisie en jij 
niet en woensdagavond is mijn televisie-avond, 
daarom moet jij maar dat onderwerp (en dus die 
bespreking) van mij overnemen.' 

De academische carrière van Van Voorthuisen 
verliep voorspoedig: na een periode als conserva-
tor en lector werd hij op 1 november 1970 be-
noemd tot hoogleraar in de radiologie te Leiden. 
Het afgelopen jaar is dan ook zijn 25-jarig 
ambtsjubileum gevierd. 

In dit korte bestek wil ik niet alle bestuurlijke 
functies en erelidmaatschappen van Van Voort-
huisen memoreren. Zowel nationaal als interna-
tionaal heeft hij zich in de ruimste zin van het 
woord verdienstelijk gemaakt voor de radiologie. 
Hij heeft in de Europese en Amerikaanse MRI-
verenigingen vooraanstaande posities bekleed en 
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vele cursussen en congressen mede georgani-
seerd. Met betrekking tot onze vereniging heeft 
hij door de jaren heen verschillende functies 
bekleed: tweede secretaris van 1968-1972, verte-
genwoordiger bij AER en UEMS, lid van het 
comité van het Europese Radiologie Congres, lid 
van de Specialisten Registratie Commissie, lid 
van het Concilium, lid van de commissie genees-
kunde van de KNAW namens onze vereniging: 
ook nam hij deel aan verschillende onderwijsacti-
viteiten. 

De Leidse afdeling is onder zijn leiding tot 
grote bloei gekomen. Reeds vroeg heeft Van 
Voorthuisen zich ingezet voor een goede ruimte-
lijke planning van radiologie-afdelingen in het 
algemeen en in Leiden in het bijzonder. Als lid 
van de commissie Standaardprogrammering Aca-
demische Ziekenhuizen — een commissie die is 
ingesteld door het ministerie van onderwijs en 
wetenschappen — heeft hij zijn invloed aange-
wend om voor goede ruimtelijke voorzieningen 
van radiologische afdelingen te pleiten. Dit ini-
tiatief werkt ook vandaag nog door in het ont-
werp van radiologische afdelingen. 

In de begintijd van CT en MRI voorzag Van 
Voorthuisen de vele nieuwe mogelijkheden die 
hierdoor aan de radiologie werden geboden. In 
een vroege fase werd CT- en MRI-apparatuur in 
Leiden geïnstalleerd, hetgeen beslissend was voor 
de daaropvolgende bloei. Van Voorthuisen heeft 
door de jaren heen een goede band met indus-
triële partners opgebouwd, waardoor deze nieuwe 
modaliteiten reeds in een vroege fase konden wor-
den beproefd. Op basis van zijn inzichten is de 
radiologische afdeling in Leiden nu een gecentra-
liseerde afdeling met omstreeks 40 onderzoekka-
mers en voorzien van up-to-date apparatuur. In 
zijn periode als opleider hebben meer dan 80 
radiologen hun opleiding in Leiden afgerond. In 
dezelfde periode heeft Van Voorthuisen als promo-
tor 26 promoties begeleid. Vele medewerkers be-
kleden nu vooraanstaande posities in de radiolo-
gie in Nederland en daarbuiten. 

Hiermee komen we bij het laatste element dat 
van groot belang is voor een succesvolle academi-
sche afdeling: het wetenschappelijk onderzoek. 
Van Voorthuisen heeft de cultuuromslag met be-
trekking tot de waardering en het belang dat 
wordt gehecht aan wetenschappelijk onderzoek 
aan den lijve ondervonden en er in een vroege 
fase adequaat op gereageerd. In zijn begintijd 
werd nauwelijks serieus rekening gehouden met 
radiologisch wetenschappelijk onderzoek. Gelei-
delijk echter werden andere accenten gelegd op 

de drie pijlers van een academische afdeling, nl. 
onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Het wordt 
als vanzelfsprekend aangenomen dat de patiënten-
zorg aan de hoogste standaard voldoet, zonder dat 
dit altijd tot gepaste waardering leidt. Op dit mo-
ment is het wetenschappelijk onderzoek de be-
langrijkste graadmeter voor het succes van een 
academische afdeling. Overheidsinstanties, zie-
kenhuisdirecties en faculteiten hechten zeer aan 
de wetenschappelijke output in termen van de 
kwaliteit van publikaties. De impactfactor van het 
tijdschrift waarin publikaties verschijnen, wordt 
hierdoor de belangrijkste maat om personeel en 
middelen aan een vakgroep toe te kennen. Proef-
schriften zijn alleen nog van belang als zij geba-
seerd zijn op een aantal relevante publikaties. 
Academische carrières worden in hoge mate af-
hankelijk van succes in publiceren, het aantrekken 
van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek, het 
ontwikkelen van een onderzoekslijn, enz. 

Van Voorthuisen heeft uitstekend op deze 
cultuuromslag ingespeeld. Hij heeft herhaaldelijk 
zijn medewerkers het belang hiervan duidelijk 
gemaakt. Dit resulteerde bijvoorbeeld afgelopen 
jaar in meer dan 25 bijdragen uit de Leidse afde-
ling op de RSNA. Bij de jaarlijkse projectinven-
tarisatie blijkt dat de afdeling sinds jaren kan 
bogen op een groot aantal publikaties in belang-
rijke tijdschriften. De faculteit kwalificeert het 
radiologie-onderzoek ten aanzien van publikaties 
als 'ruim boven het facultair gemiddelde'. Ook 
landelijk gezien heeft Van Voorthuisen oog voor 
de positie van de radiologie. Hij is een van de 
initiatiefnemers om te komen tot de oprichting 
van een Interuniversitair Radiologisch Instituut. 
De bedoeling hiervan is elkaar te versterken, 
zodat de radiologie in Nederland een duidelijker 
gezicht krijgt, en om door samenwerking het 
onderzoek te stimuleren. 

Op 10 mei a.s. ten slotte hoopt Van Voorthui-
sen in het academiegebouw op het Rapenburg 
zijn afscheidscollege te geven, gevolgd door een 
afscheidsfeest. Wij hopen velen van u daar weer 
te mogen begroeten. De voorthuisiaanse stijl in 
ontwerp van de afdeling, management en visie 
op de radiologie en bovenal zijn persoonlijke 
inbreng zullen nog vele jaren doorwerken tot 
verdere bloei van de radiologie in Leiden en 
daarbuiten. De Leidse afdeling is verheugd dat 
de vereniging vandaag het erelidmaatschap aan 
prof. Van Voorthuisen heeft toegekend. Wij dan-
ken hem en ook zijn echtgenote, die hem door de 
jaren heen gesteund heeft, voor de vele inspan-
ningen geleverd ten behoeve van de radiologie. 
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Congresagenda 

11.-12.06.96 
Utrecht 

13.-14.06.96 

01.-04.07.96 
Orlando 

01.-05.07.96 
Jackson Hole, Wyom. 

01.-06.07.96 
Leeds 

08.-12.07.96 
Martha'sVineyard, 
Mass. 

21.-26.07.96 
Banff, Canada 

09.-11.08.96 
Sao Paulo 

19.-23.08.96 
Aspen 

31.08.-05.09.96 
Coventry 

03.-06.09.96 
Herlev, Denemarken 

07.-13.09.96 
Florence 

08.-12.09.96 
Funchal, Madeira 

09.-13.09.96 
Lillehammer 

12.-15.09.96 
Praag 

13.-14.09.96 
Vaals 

17.-21.09.96 
Milaan 

18.-20.09.96 
Pécs, Hongarije 

19.-21.09.96 
Graz 

Sandwichcursus MRI: skelet, buik - Info: tel. 030 247 42 94 

Sandwichcursus MRI: skelet, buik (identiek aan 11.-12.06.96) 

The Summer Orlando Imaging Course — Info: Ryals & Associates, Inc., POB 1925. Roswell, 
GA 30077-1925, USA - tel. 4-1 770 641 97 73 - fax +1 770 552 98 59 

Abdominal Imaging Conference — Info: Ms Nancy Fedullo, Dept. of Radiol., 3400 Spruce St., Phila-
delphia, PA 19104, USA - tel. +1 215 662 69 82 - fax +1 215 349 59 25 

Leeds Gastroenterology Course for Radiologists — Info: Manager Postgrad. Med. Educ., St. James's 
Univ. Hosp., Beckett St., Leeds LS9 7TF, UK - tel. +44 113 243 31 44 - fax +44 113 283 70 03 

Diagnostic Imaging Seminar — Info: Ms Nancy Fedullo, Dept. of Radiol., 3400 Spruce St., Phila-
delphia, PA 19104, USA - tel. +1 215 662 69 82 - fax +1 215 349 59 25 

Summer Musculoskeletal MRI Meeting — Info: zie hierboven 

Up-date Course on Ultrasound & CT — Info: Regina Carvalho, Soc. Paulista Radiologia, Av. Paulista 
491, 4o andar, Cjs. 41 e 42 CEP 01311-909 Sao Paulo, Brazil - tel. +55 11 284 39 88 -
fax +55 11 284 31 52 

Sixth Summer Practicum Society of Computed Body Tomography & Magnetic Resonance - Info: 
SCBT/MR, do Matrix Meetings, P.O. Box 1026, Rochester, MN 55903-1026, USA -
tel. +1 507 288 56 20 - fax +1 507 288 00 14 

10th Annual Congress European Society of Head and Neck Radiology - Info: Jane Humphries, Univer-
sity of Warvick. Conf. Park, Rootes Hall, Coventry CV4 7AL, UK 

7th International Congress on Interventional Ultrasound - Info: Dept. of Ultrasound, Herlev Hospital, 
Univ. of Copenhagen, DK-2730 Herlev, Denmark - tel. +45 44535330 - fax +45 44948009 

Erasmus Course on MRI: Central Nervous System Part II - Info: Prof. G. dal Pozzo, Univers. degli 
Studi, Viale Morgangi 85, 1-50134 Firenze, Italy - tel. +39 554377673 - fax +39 554377290 

Annual Meeting & Postgrad. Course of the Cardiovascular & Intervententional Rad. Soc. of Europe -
Info: `CIRSE' 96, P.O. Box 201, CH-8028 Zhrich, Switzerland - tel. +41 1 262 24 04 -
fax +41 1 261 05 78 

European NICER Programme: Pediatrie Radiology and Neuroradiology - Info: Kristin Sandvik, do 
The NICER Institute, POB 4462 Torshov, N-0401 Oslo, Norway - tel. +47 22 89 18 67 -
fax +47 22 89 12 10 

13th Annual Meeting European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology - Info: 
ESMRMB Secretariat, Neutorgasse 9/2A, A-1010 Vienna, Austria - tel. +43 1 535 13 06 -
fax +43 1 533 40 649 

Symposium `MRI met diepgang V' - Info: Dr. Ph.J. de Korte, afd. Radiologie, De Wever Ziekenhuis, 
Postbus 4446, 6401 CX Heerlen - tel. 045 5766 666 - fax 045 5766 295 

22nd Annual Congress of the European Society of Neuroradiology - Info: Consulta Srl, Via Vincenzo 
Monti 41, 1-20123 Milano, Italy - tel. +39 2 4818121 - fax +39 2 4816410 

ESDIR Seminar Diagnostic Imaging, Interventional Radiology & Postprocedural Care in Atherosclero-
sis - Info: Dr. G. Horváth, Dept. of Radiology, Univ. School of Medicine, Ifjuság u. 13, H- 7624 Pécs, 
Hungary - tel. +36 72 32 41 22 - fax +36 72 32 62 44 

Radiological Meeting Graz: Chest-Breast-Abdomen - Info: Mrs Simone Simon, Univ. of Graz, Auen-
bruggerplatz 9, A-8036 Graz, Austria - tel. +43 316 385 24 11 - fax +43 316 385 32 31 
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23.-26.09.96 15th Annual Congress European Society for Therapeutic Radiology and Oncology - Info: 
Wenen ESTRO Office, UH Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven, Belgium —

tel. +32 16 34 76 80 — fax +32 16 34 76 81 

25.-27.09.96 First International Conference on Ultrasound in Vascular Disease - Info: Mrs M. Pickens, 
Malme Dept. of Clin. Physiol., Malme Univ. Hosp., S-205 02 Malmii, Sweden — tel. +46 40 33 14 42 

— fax +46 40 33 66 20 

28.09. - 02.10.96 
San Antonio 

Annual Meeting American College of Radiology - Info: Mr John J. Curry, ACR, 1891 Preston 
White Drive, Reston , VA 22091, USA — tel. +1 703 648 89 00 — fax +1 703 648 91 76 

29.09. - 06.10.96 18th International Symposium Radiology in Bamberg - Info: Mrs Betsy Birchenough, P.O.Box 
Bamberg 95, 340 Cleverdale Rd, Cleverdale, NY 12820 USA — tel. +1 518 656 31 04 —

fax +1 518 656 98 15 

Oktober 1996 
(nog niet bepaald) VS 

Oktober 1996 
San Diego 

Oktober 1996 
(nog niet bepaald) VS 

Oktober 1996 
Parijs 

03.-05.10.96 
Heraklion, Kreta 

4 oktober 1996 
Eindhoven 

16th Annual Review of Vascular & Interventional Radiology Course - Info: UCSD, Off. 
Cont.Med.Educ., 9500 Gilman Dr., Dept. 0617 La Jolla, CA 92093-0617, USA —
tel. +1 619 5343940 — fax +1 619534 76 72 

21st Annual San Diego Postgraduate Radiology Course - Info: UCSD, zie hierboven 

CME Conference: Neuroradiology Update - Info: UCSD, zie hierboven 

Course Musculoskeletal MR - Info: Dr. B.A. Wirth, American Hospital, 2, Rue =d'Andigne, 
F-75016 Paris, France —tel. +33 1 4525 0907 — fax +33 1 4230 9971 

14th International EuroPACS Meeting - Info: Dr. Eleni Kaldoudi, ICS-FORTH, P.O.Box 
1385, GR 711 10 Heraklion, Hellas — tel. +30 81 391 605 — fax +30 81 391 601 — E-mail: 
europacs@ics.forth.gr — www: http://www.ics.forth.gr/events/europacs 

Philips CT-dag - Info: de heer C. Beijer — tel. 040 278 58 34 

04.-10.10.96 47th Annual General & Scientific Meeting Royal Australasian College of Radiologists - Info: 
Perth Marg Scarlett, Convention Network, 224 Rouse St, Port Melbourne, Australia —

tel. +61 3 646 41 22 — fax +61 3 646 77 37 

10.-12.10.96 
Adana, Turkije 

15.-16.10.96 
Utrecht 

ESDIR Seminar - Radiology of Trauma - Info: Dr. Kenan Bi9akci, Cukurova Univ. Balcali 
Hastanesi, Radyoloji Abd. 01330, Adana,Turkey — tel. +90 322 338 60 60 —
fax +90 322 338 66 12 

Sandwichcursus Mammografie - Info: tel. 030 247 42 94 

17.-18.10.96 Sandwichcursus Mammografie (identiek aan 15.-16.10.96) 

27.10. - 01.11.96 
Los Angeles 

04.-08.11.96 
Parijs 

06.-10.11.96 
Morgantown, W.Virg. 

38th Annual Meeting American Society for Therapeutic Radiology & Oncology - Info: Mrs B. 
Rapp/Mrs. S. Aubin, ASTRO, 1891 Preston White Drive, Reston , VA 22091, USA —
tel. +1 703 6488900 — fax +1 703 6489176 

Journées Francaises de Radiologie - Info: Prof. G. Frija, Hópital Laennec, 42 rue de Sevres, F-
75340 Paris Cedex 07, France— tel. +33 1 4544 4804 — fax +33 1 4544 4766 

46th Annual Meeting American Academy of Oral & Maxillofacial Radiology - Info: Dr. T.F. 
Ramzus, School of Dentistry, 1161 Health Sc. North, Boz 9400, Morgantown, 
WV 26506-9400, USA 

27.-29.11.96 6th Annual International MRI Orthopedie Workshop - Info: Stephen J. Pomeranz, M.D., MRI 
Chicago Education Foundation, 2600 Euclid Avenue, Cincinnati, OH 45219-2199, USA —

tel. +1 513 281 34 00 — fax +1 513 281 34 20 

01.-06.12.96 82nd Meeting Radiological Society of North America (RSNA) - Info: Michael P. O'Connell, 
Chicago Director Mtgs. & Conv.Serv., 2021 Spring Road, s.600, Oak Brook, IL 60521, USA —

tel. +1 708 571 26 70 — fax +1 708 571 78 37 
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Wat mankeert deze patiënt? 
Dr. W Mallens 

Vraagstelling 

Een 62-jarige, niet-zieke man heeft sedert twee maanden last van enkeloedeem en een dikker wor-
dende buik. Door zijn huisarts wordt een echo aangevraagd (figuur 1 a) . De patiënt heeft geen maag-
klachten, een normaal defaecatiepatroon en hij gebruikt geen antistollingsmedicatie. Hij is niet on-
der specialistische behandeling geweest. Naar aanleiding van het echografisch beeld wordt een CT 
vervaardigd 
(figuur 1b t/m 3c). 

Oplossingen 

De oplossing dient logisch te worden opgebouwd. Naast een korte beschrijving van de afwijkingen, aan 
de hand waarvan een korte differentieel-diagnostische overweging wordt gegeven, volgt de definitieve 
diagnose als eindoordeel. De beschrijving mag niet langer zijn dan een pagina A4 dubbele regelafstand. 

De oplossing moet worden gestuurd naar het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Ra-
diologie, Postbus 8171, 3503 RD Utrecht. De tekst dient te worden aangeboden op papier én op flop-
pydisk IBM-compatible, met opgave van het tekstprogramma ten behoeve van publikatie in MemoRad. 

De oplossingen moeten uiterlijk 6 mei op het secretariaat aanwezig zijn. Voor één van de inzenders 
van de juiste diagnose is een prijs beschikbaar gesteld door 
Schering Nederland BV: de Scheringatlas Normalanatomie op CD-ROM. De redactie bepaalt de prijs-
winnaar en maakt deze bekend, samen met de oplossing, in het volgende nummer van MemoRad. Toe-
zending van de CD-ROM Normalanatomie aan de prijswinnar volgt aansluitend. Over de uitslag kan 

niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd. 

Normal Anatom 
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Version 2.1 

C, Schering AG, 
geiser. Dente :infant' 
~lin, Germany 
›,1994, 1996-
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MemoRad 
MemoRad is het huisblad van de Nederlandse Vereniging 
voor Radiologie. Naast wetenschappelijke artikelen wor-
den ook artikelen van klinisch of algemeen maatschappe-
lijk belang aan de lezers aangeboden. Het tijdschrift geeft 
tevens de mogelijkheid aan werkgroepen en andere orga-
nisaties binnen de vereniging hun standpunten en beslui-
ten bredere bekendheid te geven. Behalve aan vereni-
gingsnieuws wordt ook aandacht geschonken aan recent 
verschenen proefschriften en leerboeken. In een congres-
agenda wordt een overzicht gegeven van radiologische 
congressen. 

MemoRad verschijnt viermaal per jaar in een oplage 
van 1000 en wordt gratis toegezonden aan alle leden. 
Andere belangstellenden kunnen het blad tegen vergoe-
ding ontvangen. 

Redactieraad 
De redactieraad van MemoRad bestaat uit vijf personen: 
de secretaris en de wetenschappelijk secretaris van de 
Vereniging, de secretaris van de onderwijscommissie, een 
radioloog en een assistent-radioloog. 

Abonnementen en advertenties 
Institutioneel abonnement f 120,—, privé-abonnement 
f 60,—. Voor advertenties dient men zich te richten tot de 
uitgever: Medical Forum International, Postbus 655, 
3700 AR Zeist (tel. 030-692 40 55, fax 030-693 01 62). 

Doorlichtertjes 
Leden kunnen gratis 'doorlichtertjes' plaatsen. Deze kleine 
advertenties met goederen en verrichtingen die men wenst 
aan te bieden of uit te wisselen, dienen gezonden te wor-
den aan het secretariaat van de NVvR, postbus 8171, 3505 
RD Utrecht. De redactie behoudt zich het recht voor 
advertenties te weigeren zonder opgave van redenen. In het 
laatste geval worden ze aan de afzender geretourneerd. 

Schering-quiz 
In elk tweede nummer van MemoRad wordt een quiz 
gepubliceerd, bestaande uit een casus die wordt gekozen 
en gepresenteerd door de redactie. Antwoorden (conform 
de richtlijnen in de quiz) dienen te worden opgestuurd 
naar het secretariaat van de NVvR, postbus 8171, 3505 
RD Utrecht. Oplossing en prijswinnaars worden telkens 
in het daaropvolgende nummer van MemoRad bekend 
gemaakt. Op die wijze is tweemaal per jaar een prijs te 
winnen, aangeboden door de firma Schering Nederland. 
Deze prijs bestaat uit een CD-ROM met de doorsnede-
atlas Normalanatomie. 

Prijzen 
Elk jaar looft de firma Schering Nederland een prijs uit 
voor het beste artikel door een assistent in MemoRad gepu-
bliceerd. Deze prijs bestaat uit een reis naar de RSNA, de 
AER of een ander congres. De beoordeling en toekenning 
van de prijs zal geschieden door de redactie. Van de win-
naar wordt verwacht dat hij of zij een korte bespreking van 
het bezochte congres in MemoRad publiceert. 

Inzenden van kopij: richtlijnen voor 
auteurs 

Inzenden van kopij geschiedt volgens de richtlijnen voor 
auteurs zoals hier gegeven. De kopij moet worden gezon-
den naar het secretariaat van de NVvR, Postbus 8171, 
3503 RD Utrecht. 

Tekst 
De kopij dient te worden aangeleverd als tekst (een uit-
draai op regelafstand 2) én op floppydisk in een IBM-
compatibel formaat, waarbij het gebruikte programma op 
de disk moet worden vermeld. Zowel de uitdraai als de 
floppydisk worden voorzien van de titel en de naam van 
de eerste auteur. De tekst dient in korte paragrafen door 
middel van kopjes te worden onderverdeeld. Teksten 
dienen in het Nederlands (bij uitzondering in het Engels) 
te worden aangeboden. 

Illustraties 
De illustraties worden meegezonden met de tekst en de 
floppydisk en Arabisch genummerd naar volgorde in de 
tekst. Op de uitdraai wordt in de marge aangegeven waar 
de figuur bij voorkeur geplaatst dient te worden. De 
figuren kunnen bestaan uit (lijn-)tekeningen, foto's of 
dia's. Elke figuur wordt zodanig geïdentificeerd dat ver-
wisseling en/of foutieve plaatsing (ondersteboven, spiegel-
beeld, enz.) voorkomen wordt. Foto's moeten bij verzen-
ding worden beschermd en mogen niet worden bescha-
digd door het gebruik van bijvoorbeeld paperclips. Schrijf 
niet op de tekeningen of foto's, maar op een fotokopie. 
Vergeet ook de onderschriften niet. 

Waar nodig dient de auteur bij de eigenaar van het 
auteursrecht om toestemming te vragen voor reproductie 
van de figuren. 

Tabellen 
Tabellen, met zo weinig mogelijk lijnen, worden aangele-
verd met kopregels en genummerd in Romeinse cijfers 
naar volgorde in de tekst. In de marge van de uitdraai 
wordt aangegeven waar de tabel bij voorkeur geplaatst 
dient te worden. De tabellen staan dus als aparte bestan-
den op het schijfje. 

Literatuur 
De literatuur wordt in de tekst aangegeven door nummers 
tussen vierkante haken (niet in superscript). Deze num-
mers dienen te corresponderen met de opgave in de lite-
ratuurlijst. De literatuurlijst wordt onder het kopje 'Lite-
ratuur' geplaatst aan het einde van de tekst. Elk nummer 
krijgt een nieuwe regel. 

De literatuurlijst is opgesteld volgens de Vancouver-
methode. Na het cijfer worden de namen en voorletters 
van alle auteurs genoemd (indien meer dan vier, de eerste 
drie noemen, daarna et al.); vervolgens de volledige titel 
van de publikatie, de naam van het tijdschrift volgens de 
Index Medicus met het jaartal, jaargangnummer, gevolgd 
door de eerste en laatste bladzijde. Bij handboeken vol-
gen na de titel de plaats, de uitgever en het jaar van pu-
blikatie. 
Enige voorbeelden: 
1. Janssen PJA, Driessen KPA. De laatste straling: keer-

punten in de geschiedenis van de radiologie. Ned Tijds-
chr Geneeskd 1996; 120: 12-4. 

2. Janssen PJA. De toekomst van de radiologie. In: 
Pietersen AB, red. Handboek radiologie. Amsterdam: 
Van Gennep, 1989. 
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