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MemoRad 

Editorial 

De jaarvergadering 

Dr J.A.M. Lemmens 

MemoRad jaargang 2 nr. 1 opent het jaar 1997 met een tweetal innovaties. Allereerst is dit de 
presentatie van de jaarvergadering nieuwe stijl. Het wetenschappelijk deel van de oude vergade-
ring is vervangen door een inleidend deel waarin een aantal gespecialiseerde sprekers hun visie 
geeft over de topics die later in het huishoudelijk deel van de vergadering aan de orde kunnen 
komen. Het bestuur hoopt hiermee niet alleen de doelmatigheid van de vergadering te verho-
gen, maar vooral ook de noodzakelijke voorkennis te vermeerderen en mede via de discussie in 
het algemene deel van de vergadering de efficiëntie en aantrekkelijkheid van het huishoudelijk 
gedeelte te verhogen. Anders dan voorheen zijn er immers minder algemene ledenvergaderin-
gen, en het is dus wel zaak deze optimaal te structureren zodat zoveel mogelijk leden de zorgen 
van het bestuur (dat zij immers zelf hebben gekozen) mee zullen delen. De gehele dag staat in 
het teken van de jaarvergadering — en daarom deze MemoRad ook. 

In samenhang hiermee is ook de tweede innovatie te waarderen waarmee deze MemoRad 
opent. Het jaarverslag van het bestuur heeft een ander jasje gekregen. Het is geen opsomming 
meer van feiten maar een verantwoording van een ingeslagen weg. De voorzitter geeft deze ver-
antwoording de vorm van een open brief aan de minister van VWS. In zijn overzicht gaat hij in 
op de zorgen en vragen, maar vooral ook op de antwoorden die de vereniging in 1996 had. Ook 
hier, bij deze onorthodoxe benadering van het jaarverslag, staan de leesbaarheid en het kweken 
van belangstelling bij de afzonderlijke lezer voorop. 

De overdracht van kwaliteit en de zorg hieromtrent zijn centrale punten, zowel in de werk-
zaamheden van het bestuur als van de diverse secties en groeperingen binnen de NVvR. De tek-
sten van de inleidingen horende bij het algemene deel van de vergadering bewijzen dit. Of en 
hoe deze manier van 'vergaderen' effect zal scoren is niet goed in te schatten. Gesterkt door het 
succes van de Radiologendagen heeft het bestuur het aangedurfd deze stap te zetten. Zij heeft 
het motto van Gorbatsjov — "Wie niet snel en wendbaar genoeg is, wordt door de geschiedenis 
ingehaald" — ter harte genomen en wacht nu af of de geschiedenis deze tactiek zal belonen of 
straffen. 
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Jaaroverzicht van het bestuur van de NVvR 
In de vorm van een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

`Beste Els', 

Het is misschien ongebruikelijk om een jaarverslag van 
het bestuur van een wetenschappelijke vereniging in de 
vorm van een brief aan de minister van VWS te gieten. 
Aangezien zo langzamerhand alles wat ons bezighoudt 
(zowel de inhoudelijke kant van het vak alsook het 
financiële en juridische deel) door de 'terugtrekkende' 
overheid wordt beheerst, leek het ons goed om het eens 
uit te proberen. Een 'Beste Els'-brief is weliswaar nog 
geen echt neologisme, maar intussen weet elke 
Nederlander wat en wie er wordt bedoeld. Niettemin 
achten we het gebruik van IJ' en 'Excellentie' hoger. 
Vandaar ons herbegin. 

Excellentie, 

Als bestuur willen wij niet zeuren over de vele uren, de 
neonlampen in de vergaderzaaltjes, de kleffe broodjes en 
de files rondom Utrecht die je ook nog om twaalf uur 
's nachts van huis en haard houden. We zijn nog steeds 
trots op het feit dat we geroepen zijn om een 95-jarige 
vereniging te mogen besturen. Wij willen het graag heb-
ben over de goede dingen binnen onze Vereniging naast 
ons beleid, onze visie en de knelpunten. 

In de Tweede Kamer had U het laatst over 
Wetenschappelijke Verenigingen. U zag een schone 
taak voor ons liggen op het punt van richtlijnen, proto-
collen en het door U zo gekoesterde Medical 
Technology Assessment (MTA). We zijn het daar hele-
maal mee eens. Zo kan het geen toeval zijn dat de 
NVvR in 1996 lid werd van de Nederlandse Vereniging 
voor MTA. Toch zijn er nog een paar kleine puntjes uit 
het afgelopen jaar te bespreken die wellicht interessant 
voor U zijn. 

Toen we in februari 1996 als bestuur aantraden 
hebben we de wens uitgesproken dat we na jaren onze-
kerheid en strijd ons nu eens eindelijk met de inhoud 
van ons functioneren konden gaan bezighouden. Na 
elke oorlog is er een periode van opbouw en groei. Een 
teugelloze val van het inkomen leek tot staan te zijn 
gebracht en we zagen weer enkele planten binnen de 
Vereniging groeien. Ook konden we tot genoegen con-
stateren dat enkele andere bloemen de oorlogshandelin-
gen goed hadden doorstaan. 

Zo is er een spectaculaire na- en bijscholingshon-
ger die middels een voortreffelijke organisatie door de 
onderwijscommissie door en voor radiologen wordt 

bestreden. Vier keer per jaar gaat gedurende vier dagen 
50% van de Nederlandse Radiologie 'op congres'. Twee 
dagen laat de ene helft en twee dagen de andere helft 
zich scholen. Velen onder ons vinden dat een vanzelf-
sprekend onderdeel van hun functioneren. Sommige 
maatschappen of afdelingen hebben het zelfs in hun 
beleidsplan staan. Deze Sandwichcursus werd indertijd 
mede door ons inmiddels overleden Groningse erelid, 
de in 1996 postuum door de Radiologica] Society of 
North America geëerde Prof.dr. J.F. Blickman in gang 
gezet. We zijn hem er dankbaar voor. 

De visitatie van niet-opleidingsklinieken werd na 
een evaluatie van de eerste ronde met grote voortva-
rendheid voortgezet. Leerzaam voor gevisiteerden en 
visiteurs. Wij troffen daar, uitzonderingen daargelaten, 
vrijwel altijd buitengewoon efficiënt gerunde en kwali-
tatief uitstekende afdelingen aan, met de meest uitge-
breide vormen van managementparticipatie. Na een 
dagje op pad te zijn geweest hoorde ik een visiteur ver-
zuchten: "Die jongens kunnen mij beter visiteren". Zo 
hoort het ook, Excellentie, kruisbestuiving, maar U 
begrijpt dat die 4,2 miljoen die voor het totale kwali-
teitsbeleid medisch specialisten worden inzet in verge-
lijking met de 20 miljoen van de huisartsen, bij ons wel 
vragen oproepen. 

In 1996 zijn we ook voor het eerst begonnen met 
de Radiologendagen. Op 27 en 28 september alleen 
maar aandacht voor het wetenschappelijke werk binnen 
de vereniging. Podium en forum, en leerschool voor 
jonge collegae aspirantleden. Het werd een groot feest. 

Er zijn helaas ook minder goede berichten. De reke-
naars binnen Uw coalitie, departement en COTG zetten 
(zoals U het zelf enige tijd terug zo voortreffelijk ver-
woordde) de `march of follies' gewoon door. Wij kun-
nen het natuurlijk mis hebben, maar misschien begrij-
pen ze het door U geïntroduceerde systeem van de 
lokale overeenkomsten niet helemaal. U wenste een 
geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf, en met 
enige terughoudendheid stellen wij dat wij dat mis-
schien ook wel willen. In feite was er zoiets al gaande, 
maar waarom er geen naam aan geven en er een beleid 
van maken? Maar waarom de ambtenaren, het lobbycir-
cuit van de ziektekostenverzekeraars, en een computer 
die zichzelf het Centraal Orgaan van de Tarieven in de 
Gezondheidszorg noemt, de leidsels laten voeren? Als 
je een systeem introduceert waarbij partijen het op 
lokaal niveau maar moeten uitzoeken, en waarbij er van 
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staven maximale inspanning en souplesse wordt 
gevraagd om 'de zak met geld' te verdelen, dan ware 
het beter geweest verder maar eens af te wachten om te 
zien wat er gebeurt. Evaluatie van lokale overeenkom-
sten kan men dat noemen. Als er dan geconstateerd kan 
worden dat er lokale ontwikkelingen zijn naar volwaar-
dig dienstverband of in de richting van een formele 
staforganisatie zoals een maatschap of een Cooperatieve 
Vereniging, dan had dat wellicht zelfs tot een zekere 
tevredenheid aanleiding kunnen geven. Bij consequent 
beleid had faciliteren van dergelijke ontwikkelingen 
meer in de rede gelegen. Tot onze verbazing werd (zon-
der de koepels ook maar te horen) de convergentie van 
de particuliere en ziekenfondstarieven doorgezet. Wat 
doet een maatschap reumatologen of internisten met 
een forse ziekenfondspraktijk die met een lokaal initia-
tief meedoet, met de effecten van dit beleid? Als ze uit 
de overeenkomst stappen en een zeer aanzienlijke ver-
hoging van hun honorariumbudget incasseren, hebben 
ze ruzie met de hele staf (integratie!). Als ze binnen de 
overeenkomst blijven hebben ze eind augustus hun bud-
get gehaald en mag alles wat er de laatste maanden bin-
nenkomt terug. Ook niet erg bevorderlijk voor de sfeer, 
lijkt ons. Wij kunnen ons voorstellen dat U als minister 
wel eens moeilijke beslissingen moet nemen, maar hier 
is geen redelijk argument meer te verzinnen, anders dan 
dat de verzekeraars het willen. Dit laatste is vooral inte-
ressant nu we net mochten vernemen dat alle verzeke-
raars tegen de budgettering bezwaar hebben aangete-
kend. Ze vinden dat er eerst meer ervaring moet worden 
opgedaan met de nieuwe budgetteringsmethoden. 
Misschien is dit een mooi moment om toch maar weer 
eens meer naar de specialist als bondgenoot te kijken. 
Uiteindelijk weten wij na 15 jaar ziekenhuisbudgette-
ring en 10 jaar specialistenbudgettering redelijk hoe 
zoiets werkt. Wij zijn bereid om de verzekeraars te hel-
pen bij de ontwenningsverschijnselen na het staken van 
het open-eind-financieringssysteem. Ook vrij moeilijk 
te begrijpen is dat U in het Jaaroverzicht Zorg 1997 
een ander en lager groeipercentage voor de specialisten 
bepaalde dan voor de ziekenhuizen. Deze laatste, nog 
hangende aan de wurgpaal van het Macrobudgettaire 
Systeem, moeten in productie harder groeien dan de 
landelijke korting, om niet kopje onder te gaan vanwege 
adherentieverlies en/of FB-parameter-gerelateerd bud-
getverlies. De specialisten binnen de betrekkelijke 
luwte van het Staf- c.q. Maatschapsbudget hebben die 
prikkel helemaal niet. Zoiets gaat fout, Excellentie. 
Binnen het kader van het door U verkozen beleid van 
integratie is het allemaal niet zo goed te plaatsen, 
anders dan dat U verwacht dat wij deze productiegroei 
zonder tegenprestatie voor onze rekening zullen nemen. 
Een kortetermijnoplossing die wij onze leden niet kun-
nen adviseren. Als U dan ook nog van mening bent dat 

er met voortvarendheid gewerkt moet worden aan het 
systeem van output-pricing en producttypering en dat 
dat binnen twee jaar geïmplementeerd moet zijn, zijn 
deze maatregelen helemaal niet meer te doorzien. 

Overigens weet U misschien dat in bepaalde 
Academische Ziekenhuizen de lokale overeenkomst, 
vanwege buiten de invloedssfeer van de specialisten lig-
gende redenen (art. 18), nog steeds niet functioneert. 
Dat betekent dat de vrije praktijk een inkomstendaling 
laat zien van zo'n 40%, zodat daar nu concrete financie-
ringsproblemen ontstaan. Er beginnen daar nu ook forse 
irritaties te ontstaan ten aanzien van het gevoerde 
beleid. Gaarne Uw aandacht voor dit probleem. 

Ten aanzien van Producttypering heb ik goed 
nieuws. De Orde van Medisch Specialisten heeft een 
uitstekend rapport doen uitkomen waar ook onze 
Commissie voor Beroepsaangelegenheden (de scheiden-
de en komende voorzitter, de heren F. Sanders en L. 
Winter) veel tijd in hebben gestoken. De marsroute is 
duidelijk. Er is een groeiende steun voor ons binnen de 
vereniging al jaren geaccepteerde puntensysteem. Dit 
systeem moet U zien als een multifunctionele werklast-
monitor, geschikt voor de onderbouwing van de prijs 
van het radiologische product, maar ook zeer bruikbaar 
als module binnen het geïntegreerde ziekenhuisproduct. 
Binnen de prijs van bv. een galblaaspatiënt zitten x 
radiologische punten. Een punt is gerelateerd aan een 
zekere tijdsbesteding (1,25 minuut), en dat kan weer 
aan een landelijk vast te stellen uurtarief worden gehan-
gen. Simpel, haalbaar en helder. Ook zeer bruikbaar 
voor de capaciteitsbepaling radiologen, waarover straks 
meer. We hebben evenwel nog een klein probleempje. 
De tijdsbesteding per punt moet natuurlijk een getal 
zijn waar geen discussie meer over gevoerd zou moeten 
worden. Dat betekent in de Nederlandse cultuur dat we 
een extern bureau moeten vragen dit op zodanige wijze 
te onderbouwen dat niet alleen U het gelooft, maar ook 
de verzekeraars. Want tijd is geld, en nu ze echte risico-
dragende ondernemers moeten worden beginnen ze ook 
een beetje dat gedrag te vertonen. Met andere woorden: 
zo weinig mogelijk tijd per punt. Dat is niet goed voor 
de kwaliteit en niet goed voor ons, en ook niet goed 
voor de patiënt. Zo'n onderzoek gaat op basis van een 
enquête en een verificatie door (vrijwillige) tijdmetin-
gen op lokatie. De onkosten zullen hoog zijn. We willen 
dat wel voorfinancieren, maar gaan er toch eigenlijk 
ook een beetje van uit dat het ministerie het wellicht 
kan afboeken onder het hoofd: gewenst beleid. 
Uiteraard geldt dat dan voor alle wetenschappelijke ver-
enigingen en vooral de Heelkunde, die zoiets al achter 
de rug heeft. Gaarne ook hiervoor Uw aandacht. 

De ziektekostenverzekeraars leggen een groot 
gewicht in de schaal van Uw beleid, maar misschien 
moet U toch ook nog eens Uw oor te luisteren leggen 
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bij een ander soort verzekeraar, te weten de arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen, zoals Artsen Onderlinge 
en de MOVIR. Schrikbarende getallen. Een aanzienlijk 
deel van de medisch specialisten zit in een burn-out of 
daartegenaan. Ook een grote zorg voor ons bestuur. Van 
een cohort van 124 radiologen haalden er slechts 24 op 
hun 65e jaar de eindstreep. De oplopende werkdruk is 
zonodig biologisch meetbaar, maar het probleem is dat 
dit onderzoek moeilijk en onaangenaam is en weer geld 
kost. Derhalve zult U het moeten doen met psycholo-
gisch onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van 
Rotterdam, of het proefschrift van Van Dierendonck 
(Rijksuniversiteit van Utrecht), die volgens het A.D. 
aantoonde dat er een relatie is tussen emotionele uitput-
ting en onbillijkheid. Wij denken dat we in onze vereni-
ging ook de gezondheidstoestand van de leden in het 
kader van de werklast in de gaten moeten houden en 
vragen ook op dit punt Uw aandacht. 

Afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de 
voorgenomen Wet Integratie Medisch-Specialistische 
Zorg. Dit heeft in feite de gehele gang van zaken gedu-
rende het jaar bepaald. Waarschijnlijk niet voor ieder-
een even toegankelijke stof. De kern van de zaak was 
het volgende. Het ministerie wilde integratie van de 
flnancieringstromen specialist/ziekenhuis. De specialis-
ten (Orde i.o.) wensten in een dergelijk systeem een 
herkenbare plaats. U verklaarde geen problemen te heb-
ben met het handhaven van het 'vrije beroep', zolang 
het maar in het kader van het geïntegreerde bedrijf 
plaatsvindt. De tekst van de wet ging naar de Raad van 
State. Na analyse van meerdere adviseurs was de con-
clusie: strijdig met de mogelijkheid van vrije beroeps-
uitoefening en leidend tot een fictief dienstverband. Dit 
werd bevestigd door de ministeries van Sociale Zaken 
en van Financiën. U stond op het punt om de wet naar 
de Tweede Kamer te sturen. Voor ons nogal dramatisch, 
omdat er slechts vanuit de Socialistische Partij enige 
compassie voor de door ons ingebrachte argumenten 
bestond. Slechts na een zeer indringend gesprek tussen 
U en de Koepel en het persoonlijk overhandigen van 
een dik dossier nam U de zaak zelf ter hand. 
Excellentie, Uw integriteit staat niet ter discussie, en 
wij gaan ervan uit dat de zaak wordt opgelost, maar 
wellicht zou er iets gedaan kunnen worden aan de 
manier van communiceren tussen U en de medisch spe-
cialist. Voorts vragen wij te onderzoeken hoe het kan 
dat enkele van Uw beleidsmedewerkers uitputtend door 
de Koepel op de hoogte zijn gesteld van de ernstig te 
nemen effecten van de gekozen formulering, en dat daar 
niets mee is gedaan. 

Het voorgaande brengt me meteen op een moeilijk 
maar aanverwant onderwerp, nl. de capaciteitsbepaling 
radiologen. De maatschappelijke veranderingen gaan 
snel. Jonge dokters, vaak tweeverdieners, geven meer 

en meer te kennen dat ze niet bereid zijn voltijds te 
gaan werken. Voorts zien we een verdubbeling van het 
contingent op te leiden vrouwelijke radiologen, waar-
van een belangrijk deel parttime wenst te gaan werken. 
Voeg daarbij een tijdelijk dreigend overschot aan jonge 
klaren, de arbeidstijdenwet en gerelateerde roosterpro-
blemen in opleidingsklinieken en de soms conflicteren-
de belangen van academische en niet-academische 
opleidingen. Dit alles begeleid door een verlammende 
onzekerheid die de effecten van het verlies van het zelf-
standig declaratierecht met zich mee brengen. Ziehier 
het recept voor een onoplosbaar probleem voor eenvou-
dige stervelingen zoals de amateurbestuurderen van 
wetenschappelijke verenigingen. Ook wij hebben in 
navolging van onze collegae van de gynaecologie en 
obstetrie, de kindergeneeskunde, de interne en de long-
artsen onze bestuurlijke onmacht weten te kanaliseren 
door het inschakelen van een zogenaamd extern bureau. 
Het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van 
de Gezondheidszorg) zal ons en onze Commissie In- en 
Uitstroom gaan assisteren om de op zich uitstekende 
gegevens die met veel inzet en een haast onvoorstelbare 
medewerking van onze leden (97%!) zijn vergaard, tot 
een helder toekomstscenario te verwerken. We zien een 
groeiend aantal creatieve oplossingen, en we zouden 
graag zien dat nog meer bovennormatieve praktijken nu 
werk maken van instroom. Maar we willen meer. In 
tegenstelling tot het verleden kunnen nu op basis van de 
lokale overeenkomsten duidelijke afspraken worden 
gemaakt tussen wetenschappelijke verenigingen en de 
overheid over instroom van jonge specialisten. De in-
strumenten zijn in tegenstelling tot het Vijf-Partijen-
Akkoord (VPA) nu immers wel voorhanden. Er is een 
bedrag per specialist, een lokaal budget, een maat-
schapsbudget en er zijn productieafspraken. Allemaal 
bekend bij het COTG en door accountants gecontro-
leerd. Wij stellen geen dwangmaatregelen voor, maar 
wel een stimulerend en faciliterend beleid om instroom 
van jonge specialisten op lokaal niveau mogelijk te 
maken. Zorg op maat zouden we dat kunnen noemen. 
Wij weten evenwel maar al te goed dat een concreet 
voorstel zonder concrete financiering gedoemd is in 
schoonheid te sterven. Er zal in dit verband over logis-
tiek in de gezondheidszorg gediscussieerd moeten wor-
den. Hierbij zal ongetwijfeld de logistiek van patiënten-
stromen aan de orde komen. Iets wat ons als radiologen 
zeer aan het hart gaat. Voor de patiënt geldt dit ook. U 
weet dat uit onderzoek is gebleken dat de tolerantie ten 
aanzien van wachtlijsten voor radiologische diagnostiek 
het laagst is. Een patiënt met een knobbel in de borst of 
positief bevonden in het bevolkingsonderzoek zou 
eigenlijk in een keer de hele diagnostische procedure 
moeten kunnen doorlopen. Dat vereist een nauwe 
samenwerking tussen chirurg, patholoog-anatoom en 
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radioloog. Op sommige plaatsen bestaat al zoiets als 
een mammapolikliniek. Het is ondenkbaar dat dit brede 
navolging krijgt bij de huidige werklast. Het gebouw, 
de apparatuur en het personeel zijn aanwezig, maar zijn 
er voldoende specialisten? Wij vrezen dat elke logistie-
ke verbetering in de ziekenhuiszorg zal stranden op 
bemanningsproblemen van medisch specialisten. We 
nodigen U uit om met ons een nieuwe poging te doen 
om sluitende afspraken te maken over kwaliteitsverbete-
ring door instroom. 

Wij stelden het op prijs met U het jaar 1996 te heb-
ben mogen evalueren. We willen nogal wat zoals U ziet. 
Het gaat om een adequate regeling op het punt van 'de 
wet', maar het gaat eigenlijk vooral om instroom van 
jonge collegae. Tot slot vragen we U om de door U 

beoogde positie van de verzekeraars achter het stuur 
van de gezondheidszorg nog eens te heroverwegen. 

Wij wensen U veel wijsheid toe in het komende 
jaar en schrijven U zeker volgend jaar weer een brief. 

Hoogachtend, 
G.J. den Heeten, voorzitter 

P.S. Zoudt U de naam 'Nederlandse Vereniging voor 
Radiodiagnostiek' in Uw Agenda willen vervangen door 
`Nederlandse Vereniging voor Radiologie'? Want in 
1996 hebben we ook nog onze naam weer terug veran-
derd. We zijn nl. eigenlijk allang geen pure diagnosten 
meer, maar een klinisch vak met een belangrijk behan-
delingsdeel. 

Radiodiagnostiek in ziekenhuizen en 
kwaliteitsborging 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid 

Door de Inspectie voor de Gezondsheidszorg is in mei 
1995 een rapport uitgebracht dat in het najaar van 1996 
door de Inspectie met het bestuur van de Vereniging 3. 
werd geëvalueerd. Beide partijen vroegen zich af of dit 
rapport wel voldoende breed aandacht had gekregen. 
Het doel van het rapport was landelijk inzicht te verkrij-
gen in de ontwikkeling van het stelsel van kwaliteits-
waarborgen in en rond afdelingen voor radiologie. Het 
belang was om instellingen en beroepsgroepen te stimu-
leren in het ontwikkelen van het kwaliteitsdeelsysteem 
voor afdelingen radiologie, waarbij een relatie is gelegd 4. 
met wettelijke zaken en veldstandaarden zoals de EG-
richtlijn Stralingsbescherming en de 
Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingshygiëne. 
Afgesproken werd dat de aanbevelingen van dit 67 5. 
pagina's tellende rapport zouden worden gepubliceerd 
in MemoRad, hetgeen hieronder is uitgevoerd. 

Dr. J.A.M. Lemmens, secretaris NVvR 

Aanbevelingen 
6. 

1. Ongeschreven regels voor radiodiagnostische zorg 
zouden schriftelijk vastgelegd moeten worden om 
toetsing en bijstelling mogelijk te maken en misver-
standen (onveilige situaties) te voorkomen. 

2. Bij de uitvoering van aan medici voorbehouden 7. 
handelingen door niet-medici dient duidelijkheid te 

bestaan over verantwoordelijkheid en bekwaam-
heid. Het verdient aanbeveling dit te formaliseren. 
In het kader van de in de Kernenergiewet geïmple-
menteerde EG-richtlijn 84/466 dient elke vergun-
ninghouder voor de medische stralingstoepassingen 
procedures te ontwikkelen en vast te leggen die 
waarborgen dat het rechtvaardigings- en het 
ALARA-beginsel ten volle worden uitgevoerd op 
alle plaatsen waar ioniserende straling op mensen 
wordt toegepast. 
Aan afstemming over de patiëntenzorg met huisart-
sen dient meer aandacht te worden besteed, bijvoor-
beeld door het opstellen van indicatieprotocollen en 
het structureel houden van besprekingen. 
Mede in het kader van de WGBO zal de beroeps-
groep zich moeten beraden over de vraag welke 
risico's van ingrepen op de afdeling 
Radiodiagnostiek in de voorlichting aan de patiënt 
betrokken moeten worden. Afstemming met de aan-
vragend arts over de voorlichting is daarbij van 
belang. 
Er dient voor elke afdeling Radiodiagnostiek een 
bij- en nascholingsbeleid geformuleerd te worden, 
zowel voor radiodiagnostisch laboranten als voor de 
radiodiagnosten, met garanties dat niemand zich 
hieraan kan onttrekken. 
In het kader van de implementatie van de EG-richt-
lijn 84/466 dienen artsen-niet-radiodiagnosten die 
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ioniserende straling toepassen en daar tijdens hun 
opleiding geen deskundigheid in hebben verwor-
ven, geschoold te worden in de stralingshygiëne. 

8. Voor de evaluatie van de risicovolle verrichtingen 
op de afdelingen voor radiodiagnostiek dient er een 
complicatieregistratie plaats te vinden. 

9. De opvang van patiënten op de afdeling 
Radiodiagnostiek kan verbeterd worden, met name 
ten aanzien van de verpleegkundige overdracht en 
de privacy. 

10. De kwaliteitsaspecten rond de keuze van de con-
trastmiddelen dienen aandacht te krijgen in de 
geneesmiddelencommissie. 

11. De materiaal-adviescommissie dient betrokken te 
worden bij de keuze van de op de afdeling 
Radiodiagnostiek toe te passen gesteriliseerde 
medische hulpmiddelen, zoals catheters. 

12. Er dient een adequaat vervaldatumsysteem te zijn 
voor geneesmiddelen en gesteriliseerde medische 

hulpmiddelen met aandacht voor de afgelegen loka-
ties in het ziekenhuis. 

13. Bij kritisch beschouwen van de veiligheidsmaatre-
gelen bij de opslag, de procedure rond het opzuigen 
van het contrastmiddel, de etikettering van de spui-
ten en de controles door de betrokken disciplines 
dient de ziekenhuisapotheker betrokken te worden. 

14. Op alle radiodiagnostiekafdelingen dient de 
`Verantwoordelijkheidsstructuur Stralingsbescher-
ming' te worden ingesteld, waarbij ervoor moet 
worden zorg gedragen dat alle disciplines zijn ver-
tegenwoordigd in de daarbij op te richten stralings-
commissie. De taakstelling van de commissie dient 
te worden vastgelegd en er moet worden voorzien 
in een jaarlijkse rapportage. 

15. In het kader van intercollegiale toetsing dient perio-
diek een evaluatie plaats te vinden van mislukte 
r(intgenfoto's door de radiodiagnostisch laboranten. 

Concept kwaliteitseisen ten behoeve van de 
radiologische praktijkvoering 
Commissie Kwaliteitsbevordering NVvR 
Prof dr. R.A. Manoliu, Dr. L.E.H. Lampmann, Mw. M.J.M.H. Lombarts (CBO) 

Inhoud 

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
E 
G. 
H. 
I. 
J. 

Inschrijving/(her)registratie 
Praktijkomvang 
Organisatie van de radiologische afdeling 
Maatschap/samenwerkingsverband 
Professionele autonomie 
Protocollen 
Continuïteit 
Faciliteiten 
Medisch dossier/verslaglegging/archivering 
Overlegstructuren 

intradisciplinair overleg 
- interdisciplinair overleg 

overleg met paramedisch personeel 
- managementparticipatie 

K. Werkafspraken 
— organisatorische werkafspraken binnen 

de maatschap 
vakinhoudelijke werkafspraken binnen de 
radiologische staf 

— werkafspraken met anderen 
L. Informatie aan de patiënt/patiëntenbejegening 
M. Bibliotheek/radiologische vakliteratuur 
N. Jaarverslag 
0. Deskundigheidsbevordering/bij- en nascholing 

P. Veiligheid en hygiëne 
— veiligheid van apparatuur en materialen 
— veiligheid van het primaire proces 
— (stralings)hygiëne 
Communicatie 
Uitkomsten van zorg 

Q. 
R. 

Addendum 

Inleiding 

De Commissie Kwaliteitsbevordering van de NVvR doet 
in deze notitie een voorstel voor kwaliteitsnormen voor 
de radiologische praktijkvoering. Bij de formulering van 
deze normen is gebruik gemaakt van de ervaringen zoals 
opgedaan in (de ontwikkeling en invoer van) het visita-
tieprogramma voor radiologische niet-opleidingspraktij-
ken en is een beroep gedaan op de deskundigheid van 
bestaande specifieke commissies binnen de vereniging. 
Daarnaast zijn diverse documenten geraadpleegd, te 
weten: het Model Kwaliteitsnonnen (in: Kwaliteitsbeleid 
medische specialisten 1995. LSV, onder redactie van P.J. 
Theuvenet et al.); de PACE-norm voor de afdeling radio-
logie; de Kwaliteitsnormen voor de heelkunde 
(Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, februari 1996) 
en het Onderzoeksrapport van de Inspectie 
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(Radiodiagnostiek in ziekenhuizen en kwaliteitsborging. 2. 
Onderzoek Afdeling Inspectie Volksgezondheid. Rijs-
wijk: Staatstoezicht op de Volksgezondheid, mei 1995). 3. 

Het behoeft geen verdere toelichting dat door de 
NVvR in deze notitie geformuleerde kwaliteitsnormen, 
de vigerende wet- en regelgeving onverlet laten. Hoewel 
de normen soms refereren aan die wet- en regelgeving 
en/of deze soms herhalen, worden van toepassing zijnde 4. 
wettelijke regelingen als bekend verondersteld. 

De opzet van deze notitie heeft overeenkomsten met 
de door het Platform Kwaliteit, waarin ook de NVvR is 
vertegenwoordigd, ten voorbeeld gestelde structuur. De D. 
voorgestelde structuur is door de Commissie Kwaliteits- 1. 
bevordering met specifieke normen aangevuld aangaande 
de radiologische praktijkvoering: de praktijkomvang (II), 
de organisatie van de radiologische afdeling (III), veilig- 2. 
held en hygiëne (XVI) en uitkomsten van zorg (XVII). 
Verder is een aantal hoofdstuktitels aangepast resp. ver-
ruimd om alle normen op een logische plaats onder te 
kunnen brengen in de gegeven structuur. Het betreft hier 
bijvoorbeeld het hoofdstuk over continuïteit in plaats van 3. 
waarneming en het hoofdstuk deskundigheidsbevorde-
ring ter vervanging van de beperktere bij- en nascholing. 
Kwaliteitsbevordering is een continu proces. Hiermee 4. 
wordt bedoeld dat er altijd mogelijkheden zijn voor ver-
betering van de praktijkvoering, ook indien de afdeling 
en de staf in belangrijke mate voldoen aan de door de 
NVvR geformuleerde kwaliteitsnormen. Ook de ontwik-
keling van kwaliteitsnonnen is een dynamisch en conti-
nu proces. De concept-kwaliteitsnormen in deze notitie 
zullen dan ook periodiek geëvalueerd en zonodig bijge-
steld moeten worden. 

A. INSCHRIJVING/(HER)REGLSTRATIE 
1. De radioloog moet zijn ingeschreven door de 

Specialisten Registratie Commissie (SRC) in het 
register van erkende medische specialisten. 

2. Inschrijving en (her)registratie vinden plaats volgens 
de regels van de SRC. 

E. 
1. 

B. PRAKTIJKOMVANG 
1. Teneinde verantwoorde zorg te kunnen leveren staat 

de omvang van de radiologische staf in een werkbare 2. 
relatie tot de verrichtingenmix, de intercollegiale 
overlegstructuren (besprekingen) en de karakteristiek 
en de omvang van de patiëntenpopulatie. Richtlijnen 
in deze zullen door de NVvR worden ontwikkeld. 

2. Teneinde verantwoorde zorg te kunnen leveren 
werkt de radioloog samen met voldoende en ade-
quaat geschoold paramedisch, administratief en 
secretarieel personeel. 3. 

C. ORGANISATIE VAN DE RADIOLOGISCHE AFDELING 
1. Er is een organogram. 

De eindverantwoordelijkheid voor de gehele afde-
ling radiologie ligt bij een radioloog. 
Er bestaat duidelijkheid over de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de afdeling radiologie in 
relatie tot de overige afdelingen/diensten in het zie-
kenhuis. Deze bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den zijn schriftelijk vastgelegd. 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle 
medewerkers van de radiologische afdeling zijn 
beschreven in functieomschrijvingen. 

MAATSCHAP/SAMENWERKINGSVERBAND 
Elke radioloog toegelaten tot het ziekenhuis moet 
(gewoon of buitengewoon) lid zijn van de medische 
staf. 
Elke radioloog, toegelaten tot het ziekenhuis en 
praktiserend in dienstverband, moet een arbeidsover-
eenkomst hebben met het daarbij behorend profes-
sioneel statuut voor medische specialisten in dienst-
verband. 
Alle radiologen praktiserend in het ziekenhuis moe-
ten een (functioneel) samenwerkingsverband hebben 
dat schriftelijk is vastgelegd. 
Het samenwerkingsverband van radiologen beschikt 
over een beleidsplan. Dit beleidsplan is afgestemd 
op het beleid zoals geformuleerd door de medische 
staf en het ziekenhuis. In het beleidsplan wordt ten 
minste aandacht besteed aan: 
a. de realisatie van de beleidsvoornemens zoals 

opgesteld in het beleidsplan 
b. beleidsvoornemens van het komend jaar/de 

komende jaren. Als basis hiervoor kan het 
jaarverslag dienst doen 

c. de toekomstvisie van de staf inzake de 
radiologische zorgverlening. 

PROFESSIONELE AUTONOMIE 
De radioloog is gehouden de patiënten de noodzake-
lijke medische hulp en adviezen van goede kwaliteit 
te leveren, overeenkomstig de normen die aan hem 
op grond van zijn beroep en zijn deskundigheid 
mogen worden gesteld. 
De radioloog is daarbij vrij in en persoonlijk verant-
woordelijk voor de besluitvorming met betrekking 
tot diagnostiek, therapie en begeleiding van de indi-
viduele patiënt, mede door optimale ondersteuning 
vanuit de eigen afdeling. Deze verantwoordelijkheid 
brengt met zich mee dat de radioloog zich toetsbaar 
opstelt op basis van het door de NVvR vastgestelde 
kwaliteitsbeleid. 
Van de radioloog wordt verwacht dat hij verant-
woorde radiologische zorg biedt. Verantwoorde zorg 
is zorg die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht 
wordt verleend. 
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Het aanbieden van verantwoorde radiologische 
zorg omvat mede de systematische bewaking, 
beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. 
Ter uitvoering hiervan wordt van de radioloog ver-
wacht dat hij zorg draagt voor: 
a. het op systematische wijze verzamelen en 

registreren van gegevens betreffende de 
kwaliteit van de radiologische zorg 

b. het aan de hand van deze gegevens op systema-
tische wijze toetsen in hoeverre de wijze van 
praktijkvoering leidt tot verantwoorde radiolo-
gische zorgverlening 

c. het op basis van de uitkomst van deze toetsing 
zonodig veranderen van de wijze waarop uit-
voering wordt gegeven aan het verlenen van 
radiologische zorg. 

4. De professionele autonomie van de radioloog kan in 
de praktijk worden beperkt door budgettaire rand-
voorwaarden, wat een onwenselijke situatie kan 
creëren. 

F. PROTOCOLLEN 
1. De radiologische staf voert een medisch eenduidig 

beleid. De radiologische staf beschikt, uit oogpunt 
van continuïteit en afstemming, voor de meest voor-
komende radiologische verrichtingen over en han-
delt naar een schriftelijk onderzoeksprotocol. Voor 
die onderzoeken die nazorg behoeven, maken voor-
schriften voor die nazorg deel uit van het protocol. 

2. Een onderzoeksprotocol is een weerslag van de con-
sensus zoals die binnen de radiologische staf en/of 
de beroepsgroep ten aanzien van een radiologisch 
probleem bestaat. Ter formulering van protocollen 
voert de radioloog overleg met de radiologisch labo-
ranten. 

3. Protocollen worden ten minste eens per twee jaar 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld/geactualiseerd. 

4. De professionele autonomie van de radioloog impli-
ceert dat afwijking van protocollen, mits gemoti-
veerd, mogelijk is. 

G. CONTINUÏTEIT 
1. De radiologische staf dekt in haar werkzaamheden 

de gehele gebruikelijke radiologie. 
2. De radiologische staf draagt er zorg voor dat de con-

tinuïteit van de diagnostiek, eventuele therapie en 
begeleiding van patiënten, zowel in het algemeen als 
ook wat aandachtsgebieden betreft, verzekerd is. 
Hierover bestaan schriftelijke afspraken, bij voor-
keur in de vorm van dienstlij sten en roosterplanning. 

3. De maatschap draagt er zorg voor dat: 
a. een overzichtelijke werkindeling van de 

radiologen bestaat 
b. deze werkindeling bij de medewerkers 

bekend is 
c. duidelijk wordt aangegeven wanneer welke 

radioloog voor welke activiteit verantwoor-
delijk is. Deze verantwoordelijkheid betreft 
werkplek, besprekingen en diensten. 

4. Deze regeling (zie 3) geldt ook voor arts-assistenten. 
5. Er bestaan schriftelijke afspraken over beschikbaar-

heid en bereikbaarheid van personeel tijdens en bui-
ten reguliere werktijden, bij voorkeur in de vorm van 
een dienstrooster dat ook buiten de eigen afdeling 
bekend is. 

6. Er bestaan afspraken over supervisie van dienstdoen-
de assistenten. 

7. De mogelijkheid van directe consultatie is altijd aan-
wezig. 

H. FACILITEITEN 
Algemeen 
1. De faciliteiten zijn overeenkomstig landelijke 

gemiddelden en normen. 
2. De faciliteiten ondersteunen de lokale behoeften in 

voldoende mate. 
3. De faciliteiten sluiten goed en volledig aan op het 

beleidsplan van de radiologische staf, van de medi-
sche staf en van het ziekenhuis. 

Specifiek 
4. De ligging en de omvang van de afdeling radiologie 

zijn zodanig dat de dienstverlening naar behoren kan 
worden uitgevoerd. 

5. De bewegwijzering naar en binnen de afdeling 
radiologie is adequaat. 

6. Teneinde verantwoorde zorg te kunnen leveren voert 
de radioloog praktijk in een daartoe adequaat uitge-
ruste omgeving. Wat betreft ruimtelijke voorzienin-
gen beschikt een goede radiologische afdeling ten 
minste over de volgende faciliteiten: 
a. afsprakenbalie 
b. wachtruimten 
c. voorbereidingsruimten 
d. diagnostiekkamers 
e. doka/ontwikkelruimten 
f. verslag- en bekijkruimten 
g. bureauruimten voor secretariële en 

administratieve ondersteuning 
h. pied-à-terre voor de radiologen 
i. adequate ruimte(n) voor besprekingen en 

vergaderingen 
j. opslagruimte(n) voor materiaal 
k. archief. 

7. De radioloog beschikt over adequate en in goede 
staat verkerende apparatuur. De samenstelling van 
de apparatuur dient afgestemd te zijn op de verrich-
tingenmix. 



MemoRad 

8. Er is een logboek waarin storingen van apparatuur 
per kamer worden bijgehouden. 

9. Teneinde verantwoorde zorg te kunnen leveren dient 
de afdeling over voldoende en adequaat materiaal en 
medische middelen te beschikken. Er is een duidelij-
ke, schriftelijk vastgelegde procedure inzake het be-
stellen, de opslag, het voorraadbeheer en de uitgifte 
van materialen en medische middelen. De radioloog 
heeft inzicht in de actuele voorraad van de afdeling. 

10. Er is een adequate controle op het vervaldatumsys-
teem voor geneesmiddelen en gesteriliseerde medi-
sche middelen. 

I. MEDISCH DOSSIER/VERSLAGLEGGING/ARCHIVERING 
Definitie: een radiologische verrichting bestaat uit een 
onderzoek/behandeling en de documentatie daarvan in 
beeld en verslag. 
1. De radioloog beschikt over een buitenmap en een 

binnenrbntgenmap per onderzoek, voor iedere 
patiënt. Op de buitenmap staan alle verrichtingen 
genoteerd. Op de binnenmap is het verslag bevestigd. 

2. De radioloog kan snel en te allen tijde beschikken 
over de rbntgenonderzoeken. Bij voorkeur worden 7. 
de onderzoeken gearchiveerd in de directe omgeving 
van de afdeling radiologie. 

3. De radiologische documentatie is, indien het voor de 8. 
behandeling van de patiënten nodig is, snel toegan-
kelijk voor andere specialisten. 

4. Een radiologisch verslag is aantoonbaar binnen 48 
uur na de betreffende handeling voor de aanvrager 
beschikbaar. Indien medisch noodzakelijk worden de 
uitslagen direct doorgegeven aan de aanvrager. 

5. Bij het maken van een radiologisch verslag zijn 
oude foto's en verslagen aanwezig. Indien patiënten 
eerder in andere ziekenhuizen relevant radiologisch 
onderzoek hebben ondergaan, dienen deze uitslagen 
en foto's bij het onderzoek aanwezig te zijn. De map 
hoort bij opname in beheer van de afdeling radiolo-
gie te komen. 

6. Het radiologisch verslag vermeldt ten minste de 
volgende gegevens*: 
a. naam aanvrager 
b. data patiënt 
c. naam onderzoek 
d. inleiding 

- relevante medische gegevens 
- klinische vraagstelling 

vermelding van geraadpleegde 
`oude onderzoeken' 

e. beschrijving 
- uitvoering: 

Voor zeer eenvoudige onderzoeken kan worden volstaan met een 
beschrijving (bijv. stand fractuur na repositie) of met een diagno-
se (pneumothorax). 

J. 
1. 

In afwachting van het standpunt van de NVvR inzake de 

consequenties en implementatie van de Wet op de 

Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geldt 

ten aanzien van invasieve verrichtingen dat ten minste wor-

den vermeld: aan patiënt verstrekte informatie en aard en 

verloop van de verrichte ingreep, waarbij een ongecompli-

ceerd verloop dan wel de aard van de complicaties expliciet 

wordt beschreven. 

- bevindingen: 
I. Wanneer relevant, wordt melding gemaakt van de 

beoordeelbaarheid van het onderzoek. 

II. In de regel worden alleen de abnormale bevindingen 

beschreven. 

III. Normale bevindingen worden vermeld in relevante situ-

aties of wanneer er een expliciete vraagstelling bestaat. 

IV. Indien van toepassing, vergelijking met het 

(de) vorige onderzoek(en). 

f. conclusie 
- 'differentiaal' diagnose 
- beantwoording van de vraagstelling 

g. advies 
h. naam onderzoeker/verslaggever. 
De bewaartermijn van foto's en verslagen is mini-
maal 10 jaar na het laatste bezoek aan de afdeling 
radiologie. 
De radioloog heeft toegang tot alle relevante medi-
sche gegevens van patiënten. 

OVERLEGSTRUCTUREN 
Er is een overzicht van overlegstructuren van de 
afdeling radiologie en de radiologische staf. 

Intradisciplinair overleg 
2. De radioloog houdt een periodiek organisatorisch 

overleg met de staf (bij voorkeur in aanwezigheid 
van alle radiologen). Dit overleg wordt genotuleerd 
resp. besluiten worden gedocumenteerd. 
Voor de maatschapsbespreking geldt dat: 
a. het overleg gestructureerd en georganiseerd is 
b. het ten minste een maal per maand plaatsvindt 
c. agenda, notulen, actiepunten- en besluitenlijst 

voor resp. van het overleg worden gemaakt 
d. als vaste agendaonderwerpen ten minste aan 

de orde komen: 
- de ingekomen stukken en vragen 
- het functioneren van de radiologen 
- de organisatie en het functioneren van de 

afdeling 
- het management van de afdeling radiologie 

en het ziekenhuis 
- de organisatorische taakverdeling 
- de rapportages vanuit de diverse commissies 

waarin de radiologen zitting hebben 
- knelpunten 

11 
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- het vaststellen en evalueren van protocollen 
- de assistenten 
- het evalueren van genomen besluiten 
- beleidsvoornemens voor de toekomst. 

3. De radiologische staf bespreekt periodiek patiënten 
en/of bijzondere onderzoeken en houdt of bezoekt 
refereeravonden. 

4. De radioloog houdt periodiek patiëntenbesprekin-
gen. 

Interdisciplinair overleg 
Algemeen 
5. De radioloog ziet toe op voldoende overleg en 

afstemming met andere, direct bij de zorg aan 
patiënten betrokken disciplines. 

Specifiek 
6. De radioloog houdt ten minste wekelijks een patiën-

tenbespreking met internisten en chirurgen. 
7. De radioloog houdt regelmatig patiëntenbesprekin-

gen met de overige frequente aanvragers. 
8. De radioloog participeert actief in multidisciplinaire 

besprekingen waarbij de radiologie een rol speelt, 
zoals bijvoorbeeld in oncologiebesprekingen. 

9. Er wordt regelmatig overleg gepleegd met huisartsen 
over resultaten van radiologisch onderzoek en werk-
afspraken. 

Overleg met paramedisch personeel 
10. De radioloog voert een structureel overleg met (een 

vertegenwoordiging van) de radiologische laboran-
ten ten aanzien van zaken van organisatorische en 
vakinhoudelijke aard. 

Managementparticipatie 
11. De radiologische staf creëert voldoende mogelijkhe-

den om haar stem in de Organisatie te kunnen laten 
horen, zoals onder andere door managementpartici-
patie en door participatie in ziekenhuis-/stafstructu-
ren. Een en ander wordt gedocumenteerd. 

K. WERKAFSPRAKEN 
Algemeen 
1. De radiologische staf maakt werkafspraken die 

schriftelijk zijn vastgelegd, bekend zijn bij alle rele-
vante betrokkenen en periodiek geëvalueerd en 
eventueel bijgesteld worden. 

Specifiek 
Organisatorische werkafspraken binnen de maatschap 
2. De radiologische staf maakt onderlinge afspraken 

over de verdeling van organisatorische taken. Er zijn 
ten minste afspraken over vertegenwoordiging van 
de radiologische staf naar de medische staf, de afde-
ling, de zorgverzekeraars en de leveranciers. Een van 

de radiologen heeft het aandachtsgebied kwaliteits-
bevordering in zijn portefeuille. Deze taakverdeling 
is vastgelegd. 

Vakinhoudelijke werkafspraken binnen de radiologische 
staf 
3. De radiologische staf maakt onderling afspraken met 

betrekking tot de verdeling van eventuele specifieke 
aandachtsgebieden. Dit vraagt onder meer om 
afspraken ten aanzien van samenwerking en onder-
linge verwijzing. 

4. Indien sprake is van specifieke aandachtsgebieden 
hebben patiënten gelijkelijk toegang tot de kennis en 
ervaring van binnen de radiologische staf aanwezige 
specialisaties. Dit vraagt om duidelijke afspraken ten 
aanzien van samenwerking en onderlinge verwijzing. 

Werkafspraken met anderen 
5. Er bestaan schriftelijke afspraken over afstemming 

van werkzaamheden met andere afdelingen (bijv. 
transportdienst en laboratoria). 

6. De radioloog maakt afspraken met de aanvragers 
over aanvraag en rapportage van verrichtingen. De 
aanvraagprocedure is beschreven en het aanvraagfor-
mulier verschaft ruimte voor alle relevante gegevens. 

7. Bij de uitvoering van medische voorbehouden han-
delingen door niet-medici bestaat duidelijkheid over 
verantwoordelijkheid en bekwaamheid. Dit is schrif-
telijk vastgelegd. 

8. Indien arts-assistenten voor de radiologie werkzaam 
zijn, is een voor alle betrokkenen duidelijk introduc-
tie-/instructieprogramma, met duidelijke onderzoek-
sprotocollen, beschikbaar. Dit programma is schrif-
telijk vastgelegd. 
Begeleiding van (structurele leermomenten voor de) 
arts-assistenten is geïnstitutionaliseerd. 

9. Er bestaan werkafspraken over het 'wegkijken' van 
foto's door de laboranten en radiologen. 

L. INFORMATIE AAN DE PATIËNT/ 
PATIËNTENBEJEGENING 

1. Er bestaat aantoonbare aandacht voor de bejegening 
van de patiënt. 

2. De radioloog en de afdelingsmedewerkers bieden 
patiënten, ten minste mondeling, voldoende informa-
tie over de onderzoeken die zij ondergaan, eventuele 
alternatieven, het verdere verloop, de te verwachten 
gevolgen als ook over de risico's welke de verrich-
tingen in alle redelijkheid met zich meebrengen, een 
en ander conform de WGBO. 

3. De radioloog en de afdelingsmedewerkers informe-
ren bij de patiënt naar het bestaan van een eventuele 
zwangerschap en geven, indien relevant, informatie 
over (de gevolgen van) (radiologisch) onderzoek tij-
dens de zwangerschap. 
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4. Er bestaat aantoonbare aandacht voor de privacybe-
scherming van de patiënt. 

5. Er zijn op de afdeling voorlichtingsfolders over de 
meest voorkomende verrichtingen beschikbaar voor 
iedere patiënt. 

6. Er zijn voorbereidingsvoorschriften van alle relevan-
te onderzoeken voor patiënten. 

M. 
1. 

BII3LIOTHEEK/RADIOIOGISCHE VAKLITERATUUR 
Het ziekenhuis beschikt over een medische biblio-
theek die goed toegankelijk is voor de radiologen en 
eventuele assistenten. 

2. Er is een budget voor de bibliotheek beschikbaar. 
3. De radioloog heeft in het ziekenhuis waarin hij 

werkzaam is te allen tijde toegang tot de essentiële 
radiologische vakliteratuur. 

4. De radioloog heeft de mogelijkheid om niet in het 
ziekenhuis beschikbare, doch benodigde radiologi-
sche vakliteratuur, op korte termijn in bezit te krij-
gen. 

5. In de verslagruimten bevinden zich recente edities 
van de essentiële naslagwerken. 

N. JAARVERSLAG 
1. De afdeling radiologie maakt jaarlijks een verslag 

waarin ten minste aandacht besteed wordt aan: 
a. de personele bezetting van de afdeling 
b. organisatorische aspecten van de radiologische 

afdeling 
c. congresbezoek, voordrachten en publicaties 

van de radiologische staf 
d. participatie van de radiologen in ziekenhuis, 

staf of verenigingsactiviteiten 
f. aard en aantal verrichtingen 
g. opsomming complicaties en FONA-meldingen 
h. resultaten van eventueel verricht patiënten-

satisfactieonderzoek. 

0. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING/ 
BIJ- EN NASCHOLING 

1. Er bestaat voor elke afdeling radiologie een gefor-
muleerd bij- en nascholingsbeleid, zowel voor de 
radiologen als voor de radiologisch laboranten. 

2. De radioloog besteedt ten minste 10 dagen per jaar 
aan een vorm van bij- en nascholing (van zichzelf), 
overeenkomstig de eisen die de NVvR hiertoe stelt. 
Deze norm geldt voor elke praktiserend radioloog, 
ook als hij niet full-time werkzaam is. 

3. Van de gevolgde bij-/nascholing zijn ten minste de 
volgende gegevens per radioloog gedocumenteerd: 
a. de organiserende instantie van de scholing 
b. de duur van de gevolgde scholing 
c. het onderwerp van de gevolgde scholing 
d. de datum van de gevolgde scholingsactiviteit. 

4. Er is een periodieke intercollegiale toetsing van 
radiologisch laboranten waarbij evaluatie plaatsvindt 
van mislukte foto's. 

P. VEILIGHEID EN HYGIËNE 
Veiligheid van apparatuur & materialen 
1. Er is een preventief onderhoudsschema, inclusief 

kwaliteitscontroles voor alle apparatuur. De kwali-
teitscontroles worden gedocumenteerd. Duidelijk is 
wie hiervoor verantwoordelijk is. 

2. Er is een protocol voor de kwaliteitsbewaking van 
de radiologische en randapparatuur. De kwaliteits-
borging is periodiek. De tijdsintervallen van de con-
troles worden afgestemd op de aard van de appara-
tuur. De uitslagen van de controles zijn 
gedocumenteerd. 

3. Er is een protocol voor opvang bij storingen en uit-
val van apparatuur voor elk moment van de dag. Uit 
dit protocol blijkt onder andere waar de prioriteit ligt 
van de noodvoorziening in geval van stroomuitval. 

4. Er is een protocol voor de afvoer van smetmateriaal 
en (chemisch) afval. 

Veiligheid van het primaire proces 
5. Er bestaan duidelijke afspraken over radiologisch 

onderzoek tijdens de zwangerschap. 
6. Er is een vastgelegde reanimatieprocedure die 

bekend is bij staf en medewerkers. Het telefoonnum-
mer van het ziekenhuisnoodteam is bij elk telefoon-
toestel zichtbaar. 

7. Farmaca ter bestrijding van complicaties zijn bij elke 
verrichting binnen handbereik. 

8. Er is een protocol voor behandeling van contrastre-
acties in alle kamers waar contrastmiddelen toege-
diend worden. 

9. Er bestaan procedures rond het opzuigen en toedie-
nen van contrastmiddelen en medicijnen zowel ten 
aanzien van aseptiek als identificatie. 

10. Er is een duidelijk beschreven systeem voor patiën-
tenidentificatie. Dit systeem omvat een procesmatige 
dubbele toetsing, welke tevens geldt voor de bij de 
patiënt uit te voeren handelingen. 

(Stralings)hygiëne 
11. In het kader van de in de Kernenergiewet geïmple-

menteerde EG-richtlijn 84/466 dient elke vergun-
ninghouder voor de medische stralingstoepassingen 
procedures te ontwikkelen en vast te leggen die 
waarborgen dat het rechtvaardigings- en het 
ALARA-beginsel ten volle worden uitgevoerd op 
alle plaatsen waar ioniserende straling op mensen 
wordt toegepast. 

12. In het ziekenhuis functioneert een commissie stra-
lingshygiëne. 
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13. Afspraken over stralingshygiëne zijn vastgelegd. 
Voor de stralingshygiëne is één persoon eindverant-
woordelijk; diens verantwoordelijkheden zijn gedo-
cumenteerd. 

14. Artsen, niet-radiologen, die ioniserende straling toe-
passen en daar tijdens hun opleiding geen deskun-
digheid over hebben verworven zijn aantoonbaar 
geschoold in de stralingshygiëne. 

15. Er zijn voorschriften voor steriel werken; deze wor-
den in samenwerking met de afdeling ziekenhuishy-
giëne vastgesteld. 

Q. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

R. 
1. 

COMMUNICATIE b. 
De radioloog is tijdens de werktijden altijd direct via 
telefoon of semafoon bereikbaar. 
De radioloog is tijdens de diensten altijd direct via c. 
telefoon of semafoon bereikbaar. 
De radioloog kan de aanvragende arts of zijn vervan- d. 
ger altijd bereiken. 
Alle onderzoekkamers hebben telefoontoestellen 
binnen handbereik. 
Het reanimatieteam is altijd telefonisch oproepbaar 
en binnen enkele minuten beschikbaar. 
De afdeling is per fax bereikbaar. 

UITKOMSTEN VAN ZORG 
De radioloog houdt een complicatieregistratie bij. 
Late complicaties moeten aan de uitvoerend radio-
loog gemeld worden. Complicaties worden bespro-
ken en geëvalueerd. Correctieve acties worden gere-
gistreerd. 

2. De radiologen bespreken gezamenlijk de FONA-
meldingen aangaande de radiologische afdeling resp. 
het radiologisch handelen. De kopieën van FONA-
meldingen zijn gearchiveerd. 

3. De radiologische staf heeft aantoonbaar inzicht in de 
tevredenheid van patiënten en aanvragers. 

4. De radiologische staf bepaalt streefnormen en toetst 
of aan de gestelde normen in de praktijk wordt vol-
daan, voor de maximaal acceptabele tijd tussen: 
a. het indienen van de aanvraag en onderzoek 
b. afspraaktijd en aanvang onderzoek. 

NB. Voor de tijd tussen onderzoekstijd en verslaglegging 
is eerder in dit document een norm geformuleerd. 

ADDENDUM 
Indien de afdeling radiologie ook de nucleair geneeskun-
dige zorg verleent, gelden — aanvullend — ten minste de 
volgende normen: 
Algemeen 
a. Alle normen zoals hiervoor ten behoeve van de afde-

ling radiologie resp. radioloog/radiologische staf zijn 
geformuleerd, gelden ook voor de gecombineerde 
afdelingen radiologie/nucleaire geneeskunde (in het 

vervolg te noemen de gecombineerde afdeling) resp. 
de radioloog-nucleair geneeskundige/radiologisch-
nucleair geneeskundige staf. 

b. De nucleaire geneeskunde is op de gecombineerde 
afdeling een geïntegreerd onderdeel van de radiolo-
gie. 

Apparatuur 
a. Er is een preventief onderhoudsschema, inclusief 

kwaliteitscontroles, voor de gammacamera's en 
meetapparatuur. De kwaliteitscontroles worden 
gedocumenteerd en gearchiveerd. 
Gammacamera's en de daaraan gekoppelde datasys-
temen worden periodiek gecontroleerd op diagnosti-
sche kwaliteit. Benodigde fantomen zijn beschikbaar. 
Dosimetrische apparatuur wordt periodiek geijkt. 
Resultaten van de ijkingen worden vastgelegd. 
Aan de gecombineerde afdeling is een erkend kli-
nisch fysicus verbonden die een sleutelpositie heeft 
in het proces van kwaliteitsborging. 

e. Op de gecombineerde afdeling functioneert een 
commissie stralingsbescherming. 

Radiofarmaca 
a. Er is een protocol voor de bereiding van radiofar-

maca. 
b. De bereiding van radiofarmaca wordt uitgevoerd 

door een gekwalificeerde medewerker. Deze mede-
werker is hiertoe zonodig geautoriseerd door de 
directie van het ziekenhuis. 
Doses radiofarmaca voor volwassenen en kinderen 
zijn gestandaardiseerd voor routineonderzoeken en 
voldoen aan gangbare normen. 
Er bestaat een systeem voor patiëntenidentificatie. 
Radionuclidische en radiofarmaceutische zuiverheid 
worden systematisch gecontroleerd. Ook de steriliteit 
van toegediende farmaca wordt gecontroleerd. 
De radiologisch-nucleaire geneeskundige staf voert 
regelmatig overleg met de verantwoordelijke apothe-
ker. 

c. 

d. 
e. 

f. 

Onderzoek 
a. Het routine nucleair-geneeskundig onderzoek wordt 

uitgevoerd volgens een in de beroepsgroep van 
nucleair-geneeskundigen gebruikelijk onderzoeks-
protocol. 
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ADC. De hoogste productiviteit 
in Computed Radiology. 

Agfa's CR systeem ADC biedt u ongeëvenaarde 

productiviteit. 

Elk onderdeel van ADC, Agfa's beeldsysteem met fosfor-

platen, draagt bij tot het verhogen van de productiviteit, 

en is gericht op een zo snel mogelijke doorstroming van de 

patiënten. Zo herleiden de cassettebuffers van de ADC digitizer 

de wachttijden tot nul. Het gevolg ? Meer patiënten worden 

behandeld en de productiviteit van de afdeling stijgt. ADC cassettes zijn 

uitgerust met een geheugenchip, waarin alle demografische en onder-

zoeksgegevens van de patiënt worden opgeslagen. Deze data behoren tot 

het beeld, en kunnen samen met het beeld op film geprint worden. Zo 

schroeft ADC de globale werkingskosten van CR terug. 

Superieure beeldkwaliteit. 

Musica (Multiscale Image Contrast Amplification) is de naam van de 

gedeponeerde Agfa beeldverwerkingstechnologie. Zijn contrastperceptie 

is voor tal van toepassingen identiek over het hele 

beeld, en één enkel beeld bevat alle diagnose-

informatie. Musica biedt een natuurgetrouwe CR-beeldverwerking, 

die zowel de pathologie als de anatomie respecteert. 

Het Impax-netwerk. 

Radiologie kan nu de sprong maken van zijn traditionele vorm naar de 

uiterst geavanceerde wereld van CR. ADC komt op het netwerk Impax, 

Agfa's beeldbeheersysteem. Zo komt de röntgenafdeling op DICOM-

netwerken. 

Agfa's Groeipad. 

Agfa's groeipad garandeert dat ADC naadloos zal kunnen aansluiten met 

de hoge productiviteitssystemen van de toekomst. Op die manier is uw 

investering niet alleen beschermd, maar stijgt ze in waarde. 

Agfa. Uw groeipad naar een open toekomst. 
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Radiologie in Leiden 
Prof dr. A.E. van Voorthuisen 

Gedeelten uit de rede uitgesproken bij het afscheid als gewoon hoogleraar in de Radiologie aan de Rijksuniversiteit 
Leiden op vrijdag 10 mei 1996. 

Een afscheidscollege is toch wel heel iets anders dan 
een oratie. Bij een oratie wordt een veelbelovende jonge 
professor feestelijk ingehaald en mag deze, in een nieu-
we toga, vanaf de kansel vertellen wat hij of zij alle-
maal weet en kan en van plan is te gaan doen. Bij een 
afscheidscollege verloopt alles minder uitbundig, eerder 
wat weemoedig ... 

Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn dat in 
het afgelopen jaar op grote schaal herdacht werd dat 
100 jaar eerder, in 1895, de röntgenstralen werden ont-
dekt. Röntgen deed die ontdekking toen hij onderzoek 
uitvoerde met kathodestralen. Omdat het licht van de 
vacuümbuis hem in zijn verduisterde kamer hinderde, 
verpakte hij deze buis in zwart karton. Tijdens zijn 
proeven zag hij plotseling in het donker een fluorescen-
tiescherm oplichten. Het moest hier om onbekende stra-
len gaan die karton en hout zonder moeite passeerden. 
Röntgen beschreef ze in zijn eerste publicatie als 'eine 
neue Art von Strahlen' [1]. Toen deze vondst wereld-
kundig was gemaakt gingen zeer velen onmiddellijk 
over tot het toepassen van deze zogenoemde X-stralen. 
Helaas, er bleken ook gezondheidsrisico's aan het 
gebruik verbonden te zijn, en dit leidde ertoe dat voor 
de deskundige medische toepassing een apart specialis-
me werd gevormd, de Rfintgenologie. Het diagnostisch 
en het therapeutisch gebruik van röntgenstralen bleven 
vele decennia in dit specialisme vereend, maar in het 
midden van de jaren '70 werd die combinatie ondoel-
matig en werden radiotherapie en radiodiagnostiek 
afzonderlijke specialismen. In de radiodiagnostiek wer-
den in de loop der jaren, door onderzoek van rfintgeno-
logen en van rfintgenfirma's, veel verbeteringen van de 
apparatuur tot stand gebracht, en door het gebruik van 
contrastmiddelen werd ook het toepassingsgebied aan-
zienlijk uitgebreid. Onderzoekmethoden als maag-
darmonderzoek, bronchografie, angiografie en mammo-
grafie, etc., waren in de kliniek ontwikkeld en hadden 
van de radiodiagnostiek een breed en boeiend vakge-
bied gemaakt. Toch waren er pijnlijke beperkingen in 
de diagnostische mogelijkheden: met name voor het 
centrale zenuwstelsel, de solide buikorganen, spieren en 
bindweefsel schoot het röntgenonderzoek ernstig tekort. 
In de loop van de jaren '70 veranderde dat plotseling, 
omdat kort na elkaar drie onderzoekmethoden beschik-
baar kwamen die de radiologie revolutionair hebben 
veranderd: de echografie, de CT-scanning en de kern-

spinresonantie. De wijze waarop die methoden tot stand 
zijn gekomen wettigt een beknopte historische uiteen-
zetting. 

Ultrageluid werd reeds tijdens de vorige eeuw 
onderzocht en later toegepast voor fysische therapie. 
Het gebruik t.b.v. diagnostiek gelukte niet zo gemakke-
lijk; de eerste proeven werden al in 1937 uitgevoerd 
door een Oostenrijkse neuroloog, Dussik [2]. Hij en 
anderen werkten met doorgelaten ultrageluid, maar dat 
leverde op den duur toch onvoldoende resultaten op. In 
1949 bleek de terugkaatsing, de echo van ultrageluid, 
veel meer perspectieven te bieden, en daarna ging het 
onderzoek verder in die richting. Pas aan het eind van 
de jaren '60 kwam apparatuur op de markt die goed 
bruikbaar was voor de verloskunde. Daarna bleek dat 
echografie ook voor veel andere diagnostische proble-
men toegepast kon worden, met name in de radiologie 
en de cardiologie. In de radiologie wordt echografie 
vooral gebruikt voor de diagnostiek van de buikorga-
nen, de hals en de bloedvaten, maar ook voor ingrepen 
m.b.v. echodoorlichting. De grote klinische waarde van 
de echografie berust enerzijds op de uitstekende beeld-
kwaliteit, anderzijds op de ervaring van de arts die het 
onderzoek uitvoert en zich daarbij tevens laat leiden 
door de anamnese en het klinisch beeld. Echografie is 
niet duur, geeft snel uitsluitsel en wordt daarom voor 
allerlei problematiek als eerste ingezet, alvorens tot 
andere methoden wordt overgegaan. 

De computertomografie, CT-scanning, heeft een 
veel kortere voorgeschiedenis. Oldendorf, een 
Amerikaanse neuroloog, opperde in 1961 de gedachte 
doorsneebeelden te maken van de hersenen door 
gebruik te maken van verschillen in stralenabsorptie [3]. 
Hij kon zijn ideeën echter niet in de praktijk toepassen. 
De fysicus Cormack toonde enkele jaren later aan dat 
uit profielen van doorgelaten straling absorptiecoëffi-
ciënten konden worden berekend [4]. De doorbraak 
kwam uit een geheel andere en onverwachte hoek, 
namelijk uit de researchlaboratoria van EMI, een 
Engels bedrijf dat zich bezig hield met de productie van 
grammofoonplaten, radio's en televisietoestellen. 
Dankzij de commerciële successen van de Beatles kon 
een researchlaboratorium worden bekostigd en onder-
zoek naar patroonherkenning van geluid worden onder-
nomen. Dit onderzoek werd verricht door Godfrey 
Hounsfield, een ingenieur die in de tweede wereldoor-
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log veel ervaring had opgedaan met radar. Tijdens het 
onderzoek bleek het nuttig alle relevante informatie 
eerst in een computer op te slaan en daarna pas te orde-
nen. Deze werkwijze leidde ertoe dat Hounsfield, zoals 
hij zelf vertelde, tijdens een tochtje op het platteland, op 
de gedachte kwam dat het ook mogelijk moest zijn met 
röntgenstralen patronen te maken, waaruit reconstruc-
ties zouden kunnen worden berekend. Hij dacht daarbij 
aanvankelijk nog niet aan het maken van afbeeldingen, 
maar eerder aan getallen die de verdeling van de stralen-
absorptie in één vlak zouden weergeven. Hounsfield 
stapte over van geluid op röntgenstraling en kon na 
enkele jaren bewijzen dat zijn concept zou kunnen 
functioneren. EMI besloot toen zelf diagnostische appa-
ratuur te gaan maken en zo werd, in 1972, de eerste CT-
scanner gedemonstreerd op het belangrijkste radiologi-
sche congres, de RSNA in Chicago. De nieuwe beeld-
vorming maakte een verpletterende indruk op de hele 
radiologische wereld [5]. Alle producenten van ffintgen-
apparatuur beseften plotseling dat zij een heel belangrij-
ke ontwikkeling over het hoofd hadden gezien en een 
grote achterstand hadden opgelopen. Binnen enkele 
jaren kwamen talrijke firma's met een eigen product te 
voorschijn, maar de kostbare research, ontwikkeling, 
productie en marketing bleken voor de meesten van hen 
een te grote last. Zelfs EMI, die toch een enorme voor-
sprong op zijn concurrenten had, moest uiteindelijk zijn 
productie beëindigen. Alleen de grote internationale 
reintgenfirma's konden zich alle investeringen veroorlo-
ven en bleven op de markt. 

Op het eerste gezicht is het merkwaardig dat de CT-
scanning, één van de grootste technische aanwinsten uit 
de geschiedenis van de riintgendiagnostiek, door een 
volstrekte buitenstaander werd bedacht, maar het is 
eigenlijk ook al lang bekend dat grote uitvindingen 
vaak gedaan worden door buitenstaanders. Niet zelden 
speelt daarbij het toeval een rol en hebben we te maken 
met een geval van serendipity, 'a fortunate discovery by 
chance', een toevallige, gelukkige, ontwikkeling. Ik 
denk dat de ontdekking van de CT-scanning veel ele-
menten in zich heeft van serendipity en dat Reintgens 
ontdekking van de X-stralen een klassiek voorbeeld van 
serendipity is. 

De impact van de computertomografie op de 
geneeskunde is moeilijk te overschatten. Bij de dia-
gnostiek en follow-up van talrijke ziekteprocessen is 
CT-scanning volstrekt onmisbaar. CT-scanners worden 
tegenwoordig tot in de kleinste ziekenhuizen aangetrof-
fen. De verdere ontwikkeling van de apparatuur is heel 
spectaculair geweest en nu, twee decennia later, kan een 
compleet CT-onderzoek in enkele tientallen seconden 
worden uitgevoerd en kan de beeldvorming achter de 
schakeltafel op een monitor gelijktijdig worden 
gevolgd. 

Om dit historisch overzicht te completeren wil ik 
ook kort ingaan op de geschiedenis van de kernspinre-
sonantie, die heel veel overeenkomst toont met die van 
de CT-scanning. 

Magnetische resonantie was reeds lang op theoreti-
sche gronden aannemelijk, maar kon pas in 1945 door 
Bloch en Purcell worden aangetoond. Het fenomeen 
berust op de magnetische eigenschappen van atoomker-
nen met een oneven aantal kerndeeltjes en maakt het 
mogelijk de structuur van organische en anorganische 
verbindingen te analyseren. In 1970 kwam de 
Amerikaanse arts en fysicus Damadian op de originele 
gedachte met protonspectroscopie de relaxatieconstan-
ten T1 en T2 van tumorweefsel te vergelijken met die 
van overeenkomstig normaal weefsel; hij vond bij het 
kankerweefsel veel grotere waarden dan bij normaal 
weefsel [6]. Door zijn artikel in Science ontstond veel 
meer belangstelling voor het toepassen van NMR voor 
biologisch onderzoek. Zo verrichtte Lauterbur experi-
menten waarmee hij aantoonde dat bij gebruik van een 
magneetveld dat niet homogeen was maar waarin een 
gradiënt was aangebracht, de resonantiesignalen ruimte-
lijk konden worden gelokaliseerd [7]. Op die wijze zou-
den deze signalen gebruikt kunnen worden voor het 
maken van afbeeldingen. Lauterburs NMR-experimen-
ten werden door een aantal laboratoria voortgezet, met 
name in Engeland. In 1977 publiceerde Waldo Hinshaw 
de doorsnee van een pols, en een jaar later kwam Peter 
Mansfield met een dwarsdoorsnede van zijn eigen buik 
[8 9]. Na die publicaties was het voor iedereen duidelijk 
dat een geheel nieuwe manier van beeldvorming was 
ontdekt die grote perspectieven bood en vrij was van 
schadelijke biologische effecten. De industrie kon niet 
anders doen dan ook deze veelbelovende techniek 
oppakken en verder ontwikkelen. Zo'n proces is een 
lange en moeizame weg met veel vallen en opstaan, ook 
voor de Leidse radiologen, die vanaf 1980 met het pro-
totype van Philips Medical Systems in Best mochten 
experimenteren. Inmiddels wordt MR-imaging alweer 
10 tot 12 jaar voor klinisch onderzoek gebruikt en zijn 
de dagen van de tijdrovende en onbeholpen beeldvor-
ming al lang vergeten. De uitstekende beeldkwaliteit, de 
grote snelheid waarmee afbeeldingen kunnen worden 
gemaakt en vele andere technische verbeteringen heb-
ben van MR-imaging een techniek gemaakt die wereld-
wijd verspreid en geaccepteerd is. MRI ontleent zijn 
waarde aan de zeer gedetailleerde afbeelding van de 
weke weefsels, zoals het centrale zenuwstelsel, zenuw-
bundels, spieren, pezen, beenmerg, kraakbeen, mam-
mae, hart en bloedvaten, buikorganen, etc. De toepas-
singen zijn eigenlijk onbegrensd. De techniek laat een 
grote variatie toe in het gebruik van verschillende para-
meters, zodat allerlei soorten beelden kunnen worden 
verkregen en het onderzoek ook gericht kan worden op 
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één bepaald fenomeen zoals stromend bloed, een klop-
pend hart of gestimuleerde hersenschors. Met MR kan 
ook een soort doorlichting worden verricht die onder 
meer gebruikt kan worden voor het uitvoeren van ingre-
pen. 

Met deze historische schetsen wilde ik duidelijk maken 
hoe ontdekkingen, hoewel die volledig buiten de radio-
logie plaatsvonden, toch onmiddellijk door dat vak zijn 
geabsorbeerd en dat vak ingrijpend hebben veranderd. 
Zoiets had zich in de eerste 75 jaar van de riintgenolo-
gie nog nooit voorgedaan. De nieuwe methoden zijn zo 
nauwkeurig en geven zo snel uitsluitsel dat talrijke 
onderzoekmethoden waarmee de radiologie zich jaren-
lang moest behelpen, in korte tijd obsoleet werden. 
Echografie, CT-scanning en MR-imaging hebben door 
dit substitutie-effect de radiologie ingrijpend veranderd 
en het vak veel effectiever gemaakt. De nieuwe techno-
logie biedt ook veel mogelijkheden voor wetenschappe-
lijk onderzoek, en daarvan werd en wordt zeer ruim 
gebruik gemaakt. Tussen 1980 en 1990 verdubbelde 
wereldwijd het aantal radiologische publicaties van 
15000 tot 30000 per jaar! 

Natuurlijk werd niet alleen de radiologische wereld 
verrast door de nieuwe technologie, maar gold hetzelfde 
voor de overheid en voor de beleidsmakers uit de zie-
kenhuiswereld, die zich vooral zorgen maakten over de 
kosten. Nadat de eerste CT- scanners in Nederland 
waren geplaatst vroeg het Ministerie van WVC in 1976 
advies aan de Gezondheidsraad over de beste planning 
van CT-voorzieningen. Na enkele interimadviezen werd 
in 1981 het eindadvies uitgebracht, en dat bepleitte de 
plaatsing van in totaal 50 CT-scanners [10]. Intussen 
was een vergunningenstelsel ingevoerd dat later, in 
1984, een wettelijke basis kreeg in artikel 18 van de 
Wet Ziekenhuis Voorzieningen. Korte tijd daarna ver-
scheen het met de wet gerelateerde conceptplanningsbe-
sluit, en dat besluit bevatte de verrassende conclusie dat 
33 CT-scanners voldoende zouden zijn voor het hele 
land [11]. Omdat eerder reeds toestemming was ver-
leend voor 45 installaties, zouden er 12 moeten worden 
ontmanteld. 

Het was een bijzonder vreemde beslissing, want 
Nederland had een heel lage dichtheid aan CT-scanners 
per bevolkingseenheid; in Europa was alleen Grieken-
land nog slechter bedeeld. Tegen dit onbegrijpelijke 
ministeriële besluit kwam het hele veld van ziekenhui-
zen en specialisten in verzet, omdat het de ontwikkeling 
van de medische zorg ernstig zou schaden. Het Minis-
terie koos na enig aarzelen toch eieren voor zijn geld en 
haalde de CT-scanning weer uit artikel 18. De grote 
achterstand die inmiddels was ontstaan werd toen in 
korte tijd ingelopen. Thans staan er ongeveer 150 instal-
laties in ons land. 

De introductie van MR-apparatuur in Nederland 
verliep eveneens met hindernissen. In september 1983 
werd het eerste apparaat dat de Philipsfabriek verliet in 
Leiden geïnstalleerd in het kader van een samenwer-
kingscontract. Een maand later verboden de ministeries 
van O&W en WVC verdere plaatsing van NMR-appara-
ten in Nederlandse ziekenhuizen. Daarna werd advies 
gevraagd aan de Gezondheidsraad, wat ertoe leidde dat 
nog drie academische ziekenhuizen vergunning kregen 
om MR-apparatuur aan te schaffen, hetgeen plaatsvond 
in de jaren '85—'87 [12 13]. Het duurde tot eind 1988 
voordat ook een vergunning werd gegeven aan de ande-
re academische ziekenhuizen. De Nederlandse radiolo-
gie had opnieuw een flinke achterstand opgelopen, 
zowel ten aanzien van het klinisch gebruik van MR-
apparatuur als ten aanzien van het wetenschappelijk 
onderzoek. 

Over deze politieke verwikkelingen wil ik allereerst 
opmerken dat overheidsbemoeienis met kostbare nieu-
we apparatuur een nuttige zaak is voor zover het 
bescherming tegen overbodige of schadelijke technolo-
gie betreft. Ook is het begrijpelijk dat op economische 
aspecten wordt gelet. Het is echter droevig dat onze 
ambtenaren zo'n moeite hebben met het aanpassen of 
opheffen van besluiten, ook als het voor iedereen duide-
lijk is dat die besluiten geen enkele reden van bestaan 
meer hebben. Zij baseren zich helaas te veel op budget-
taire overwegingen en hechten onvoldoende gewicht 
aan de grote betekenis van de apparatuur voor de kwali-
teit van de gezondheidszorg. Ook kreeg ik de indruk dat 
er extra streng tegen deze nieuwe technologie werd 
opgetreden omdat het slechts om diagnostiek ging, niet 
om therapie. 

De spectaculaire introductie van nieuwe radiologi-
sche technologie trok ook de aandacht van andere 
wetenschappers. Stuart Blume, hoogleraar Weten-
schapsdynamica in Amsterdam, deed een uitgebreid 
onderzoek naar het ontstaan en de verspreiding van 
nieuwe radiologische apparatuur [14]. Hij stelde zich de 
vraag: "Kan de moderne technologie niet véél beter 
voor urgente algemene gezondheidsproblemen worden 
gebruikt dan voor kostbare toevoegingen aan de toch al 
zo dure ziekenhuisgeneeskunde?" In zijn uitvoerig 
gedocumenteerd boek met de titel Insight and industry' 
komt Blume tot de slotconclusie dat zowel het ontdek-
ken als het ontwikkelen van nieuwe technologie niet is 
te reguleren omdat de processen die daarbij spelen niet 
voorspelbaar zijn en de overheid volledig ontgaan. De 
verdere introductie van nieuwe medische apparaten 
vindt plaats door intensieve contacten tussen producen-
ten en gebruikers, in dit geval tussen de medische 
industrie en de radiologen. De industrie heeft die radio-
logen nodig voor de introductie en beproeving van de 
apparatuur en om suggesties te ontvangen inzake verbe-
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teringen. De radiologen hebben een goede relatie met 
de industrie nodig om snel nieuwe technologische ver-
beteringen toegespeeld te krijgen ten behoeve van de 
patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek. Die 
innige relatie tussen producenten en afnemers heeft een 
eigen dynamiek die moeilijk te beïnvloeden is door out-
siders en, zoals Stuart Blume concludeert, die situatie 
levert waarschijnlijk ook de beste kansen op voor een 
soepele introductie van dit type technologische aanwin-
sten, die toch eerst in het veld beproefd moeten worden 
alvorens iets over de medische betekenis kan worden 
gezegd. 

Ik vind dat een verstandige conclusie, maar er kan 
natuurlijk ook anders gedacht worden over de introduc-
tie van nieuwe apparatuur. Kenmerkend voor zo'n 
geheel andere visie is een artikel dat in 1988 in de 
JAMA verscheen van de hand van Cooper et al. onder 
de titel: 'The poor quality of early evaluation of magne-
tic resonance imaging' 1151. De schrijvers, die allen 
vooraanstaande deskundigen zijn op het gebied van 
technology assessment, analyseerden 54 publicaties uit 
de eerste vier jaren van de MR-imaging, waaronder één 
Leidse, en constateerden dat deze publicaties vrijwel 
niet voldeden aan de gebruikelijke criteria van research-
methodologie. Zij concludeerden dat de aankoop van 
zoveel kostbare apparatuur slecht gefundeerd was. Het 
zal niemand verbazen dat deze publicatie een stroom 
van ingezonden brieven losmaakte. Veel inzenders 
wezen erop dat technology assessment alleen kan wor-
den uitgevoerd indien de kwalitatieve eisen waaraan de 
apparatuur moet voldoen, nauwkeurig zijn vastgesteld. 
De geanalyseerde artikelen werden allen geschreven in 
een periode waarin de apparatuur nog in de kinder-
schoenen stond, de beeldkwaliteit slecht was en het toe-
passingsgebied nog moest worden verkend. In zo'n 
periode is technology assessment nog niet uitvoerbaar. 

Uit deze affaire kan worden geconcludeerd dat het 
introduceren van nieuwe apparatuur een lange en mis-
schien wel onbegaanbare weg zou worden, indien reeds 
véér de introductie doelmatigheidseisen zouden worden 
gesteld. Die doelmatigheid kan alleen in de praktijk 
worden bepaald, en daarvoor moet in eerste instantie de 
apparatuur in een groot aantal klinieken worden 
beproefd. Dat die doelmatigheid in de praktijk wel 
bewezen zou worden werd niet betwijfeld door de talrij-
ke ziekenhuizen die al snel tot aankoop waren overge-
gaan. Indien de theoretische benadering van Cooper c.s. 
zou hebben geprevaleerd, zou de introductie van MR-
imaging veel langzamer zijn verlopen. 

Dames en heren, het eerste deel van dit college 
wil ik afsluiten met de vaststelling dat weinig medische 
specialismen in zo'n kort tijdsbestek zo'n spectaculaire 
ontwikkeling hebben doorgemaakt, zo'n fantastische 
verbetering van hun effectiviteit. Het waren hectische 

tijden waarin de overheid sturend wilde optreden. In de 
praktijk werd er door die overheid echter, jammer 
genoeg, meer geremd dan gestuurd. 
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Algemene ledenvergadering en jaarvergadering 
Utrecht, Academisch Ziekenhuis, Collegezaal 
Zaterdag 22 maart 1997 

Algemene ledenvergadering deel I 

1. Verslag visitaties van niet-opleidingsafdelingen radiologie 1996 

Dr. A.M.J. Buiting', Dr. L.E.H. Lampmann2, Drs. M.J.M.H. Lombarts`, Prof dr. R.A. Manoliu3

2 

3 

Centraal Begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing, Utrecht 
St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg 
Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam 

Na een periode van proefvisitatie van niet-opleidingspraktijken (okt. '93-jan. '94) heeft de Commissie Kwaliteits-
bevordering van de NVvR (CKB) in 1995 besloten te starten met het systematisch visiteren van alle niet-opleidings-
praktijken. Daartoe is een 'pool' van visiteurs samengesteld bestaande uit de leden van de CKB aangevuld met radio-
logen uit niet-opleidingsklinieken. Voorafgaand aan de visitaties hebben de visiteurs een trainingsdag gevolgd 'hoe te 
visiteren' (augustus 1996) welke door het Centraal Begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing (CBO) was 
georganiseerd. Daarnaast begeleidt en ondersteunt het CBO ook de visitaties op lokatie. In het najaar van 1996 zijn 
de eerste reguliere visitaties van afdelingen radiologie in niet-opleidingsklinieken afgelegd. De gevisiteerde afdelin-
gen hadden zich daartoe vrijwillig opgegeven. In onderstaande tabel worden de bezochte praktijken aangegeven: 

Praktijknr. Aantal radiologen (FTE) Adherente 
bevolking (x 1000) 

1 2 60 
2 3 95 
3 5,5 125 
4 1,1' 1.2002/5003
5 7,5 200 
6 7 152 
7 6 200 
8 4 110 
9 4 85 
10 4 80 
11 4 100 

' gevisiteerde radiologen 
'reumatologie 

revalidatie 

In totaal zijn 62 radiologen betrokken geweest bij deze visitaties, inclusief 5 leden van de CKB en 9 radiologen uit 
de pool van visiteurs uit niet-opleidingsklinieken. De (ad-hoc)visitatiecommissie bestond in 10 van de 11 visitaties 
uit twee personen en in een geval uit drie personen: een praktiserend radioloog uit de CKB aangevuld door radio-
logen uit de pool van visiteurs uit niet-opleidingsklinieken. Een medewerker van het CBO is toegevoegd als ambte-
lijk secretaris. 

Om een indruk te krijgen van de gevisiteerde afdelingen, zetten we even wat getallen op een rijtje: 
- het gemiddeld aantal radiologen per praktijk bedroeg in dit blok van reguliere visitaties 4,5 (met een variatie-

breedte van 2-8 radiologen per praktijk); 
- het gemiddeld aantal radiologisch laboranten (inclusief echografisch laboranten) bedroeg 20,5 FTE's (variatie-

breedte 2,9-40,2 FTE). Omgerekend in het aantal laboranten werkzaam per radioloog komt men op 4,6 FTE, 
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variërend van 1,45 tot 6,24 FTE per radioloog. Daarnaast is het van belang te weten dat in een enkele praktijk 
echografisch laboranten vervangen zijn door doktersassistenten om aan de bezuinigingsdruk van het zieken-
huis te kunnen voldoen; 

- op een soortgelijke wijze kan het aantal FTE's ondersteunend administratief personeel per radioloog berekend 
worden (gemiddeld 1,58 FTE per radioloog, variërend van 1 tot 2 Fit per radioloog); 

- het aantal verrichtingen per radioloog bedroeg gemiddeld 12.897 per jaar, met een bandbreedte van 10.648 tot 
17.657. Als de berekening in de vorm van het aantal verrichtingen per adherentie van 50.000 inwoners wordt 
gegoten, komt men gemiddeld uit op 25.441 verrichtingen per jaar (variatiebreedte: 17.884-31.423). 

Ook is het interessant te weten wat aan de 11 verschillende maatschappen geadviseerd is ter verbetering van 
de kwaliteit. De ongeveer 60 aanbevelingen kunnen gecategoriseerd worden in 10 rubrieken: 

1. methodisch technisch handelen (aanbevelingen inzake protocollen, nascholing, etc.); 
2. samenwerking binnen de maatschap; 
3. samenwerking buiten de maatschap (aanbevelingen inzake laboranten, andere specialisten, etc.); 
4. toekomstvisie (aanbevelingen inzake beleidsplan, apparatuurplan); 
5. organisatie (aanbevelingen inzake archivering, fysieke omgeving); 
6. documentatie (aanbevelingen inzake verslaglegging, complicatieregistratie); 
7. kwaliteitsbewaking (aanbevelingen inzake zelfreflectie); 
8. houding (aanbevelingen inzake participatie in besturen van ziekenhuis en staf); 
9. contracten (aanbevelingen inzake maatschaps- en ziekenhuiscontract); 

10. uitbreiding personeel (aanbevelingen inzake radioloog, laborant, etc.). 
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Aandachtsgebied 

methodisch technisch handelen 
samenwerking binnen de maatschap 
samenwerking buiten de maatschap 
toekomstvisie 
organisatie 
documentatie 
kwaliteitsbewaking 
houding 
contracten 
uitbreiding personeel 

Aantal malen geadviseerd in ... klinieken 

14 8 
8 7 
7 5 

10 8 
7 5 
6 6 
8 7 
2 2 
2 2 
5 5 

Terugkijkend blijkt dat de maatschap in veel gevallen al voor de eigenlijke visitatie een beter inzicht heeft verkregen 
in de actuele situatie van maatschap en afdeling. Tijdens het invullen van de vragenlijst voorafgaande aan de visitatie 
wordt de maatschap geconfronteerd met punten die verbetering van kwaliteit behoeven. Ook wordt een overzicht ver-
kregen wat betreft praktijkruimten, inrichting, apparatuur, personeel, omgang met patiënten, relaties met verwijzers en 
collegae in het ziekenhuis. Daarnaast werkten ook gesprekken met de collegae uit de andere ziekenhuizen (de visi-
teurs) over bepaalde situaties verhelderend. 

Samenvattend — en daarbij ook de proefvisitatie betrekkend — kan worden gezegd dat tot nu toe 110 radiologen 
betrokken zijn of zijn geweest bij de visitaties. Er is sprake van professionalisering van het visitatieproces. Aan de 
hand van de proefvisitatie is de vragenlijst bijgesteld. Daarnaast hebben de gegevens die voortkomen uit de visitaties 
meer inzicht gegeven in een gemiddelde radiologische praktijk, waardoor een aanzet is gegeven tot het opzetten van 
kwaliteitsnormen waarbinnen een radiologische praktijk zich zou moeten bewegen. Om het maximale effect te halen 
uit de visitaties hebben de visiteurs een training gevolgd waarin ze richtlijnen en adviezen krijgen hoe te visiteren. 
Daarnaast is met ingang van de reguliere visitaties een vast ambtelijk secretaris bij de visitaties betrokken, wat tot een 
verhoogde uniformiteit en betrouwbaarheid van de gegevens kan leiden. 

Wat zeggen de aanbevelingen over kwaliteit? Op dit moment is het nog te vroeg om vergaande conclusies te trek-
ken uit de aanbevelingen en conclusies die gemaakt worden in de visitatieverslagen. De vraag is namelijk of twee 
visitatiecommissies, waarin verschillende leden zitting hebben, tot één en dezelfde aanbeveling of conclusie zullen 
komen over eenzelfde probleemstelling. Onderzoek zal nodig zijn waarin de betrouwbaarheid en validiteit van het 
instrument van visitatie wordt getoetst. 
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Er wordt naar gestreefd de vragenlijst te automatiseren. Hierdoor kan in de toekomst misschien een koppe-
ling gerealiseerd worden tussen de dan opgestelde normen en de vragenlijst. 

VISTITATIE-PLANNING 

Ziekenhuis Datum visitatie Visiteurs 

Medisch Spectrum Twente donderdag 19 september 1996 
Zkhs. Oldenzaal/Enschede 

St. Joseph Ziekenhuis Veghel donderdag 26 september 1996 

Zkhs. Slingeland +nucleaire afdeling Doetinchem vrijdag 11 oktober 1996 

Jan van Breemen Instituut, Amsterdam woensdag 16 oktober 1996 

Zkhs. Gelderse Vallei, Bennekom 

Spaarne Ziekenhuis, Haarlem + Heemstede 

Drechtsteden Zwijndrecht + Dordrecht 

1. Lampmann 
2. P.R. Algra 
3. A.M.J. Buiting 

1. L.E.H. Lampmann 
2. P. Krausz 
3. A.M.J. Buiting 

1. J.H.B. Boomsma 
2. R. van Dijk 
3. A.M.J. Buiting 

1. E.Th. Scholten 
2. T.J.A. Bernt 
3. A.M.J. Buiting 

donderdag 31 oktober 1996 1. R.A. Manoliu 
2. P.R. Algra 
3. J.W.Th. Muller 
4. A.M.J. Buiting 

woensdag 6 november 1996 1. J.H.B. Boomsma 
2. R.G.M. van de Weert 
3. A.M.J. Buiting 

woensdag 13 november 1996 1. J.H.B. Boomsma 
2. M.M. Schuttevaar 
3. A.M.J. Buiting 

Zkhs Walcheren Vlissingen dinsdag 19 november 1996 

BovenlJ Ziekenhuis Amsterdam donderdag 28 november 1996 

Stichting Ziekenhuis Amstelveen donderdag 12 december 1996 

Zkhs. Lievensberg Bergen op Zoom dinsdag 17 december 1996 

1. E.Th. Scholten 
2. S. Frouws 
3. A.M.J. Buiting 

1. H. Pieterman 
2. J.F. de Bruïne 
3. A.M.J. Buiting 

1. R.A. Manoliu 
2. R.G.M. van de Weert 
3. A.M.J. Buiting 

1 . H. Pieterman 
2. J.W.Th. Muller 
3. A.M.J. Buiting 

2. Commissie In- en Uitstroom 

R.H. Wiggers 

Was reeds in 1995 een demografisch overzicht verkregen van de Nederlandse radiologen (eerder gepubliceerd in 
MemoRad) en was tevens een volledige inventarisatie gedaan van alle assistenten in alle 13 opleidingsklinieken, in 
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1996 heeft de commissie In- en Uitstroom een enquête gehouden onder alle maatschappen radiologie. Bovendien is 
de inventarisatie van het assistentenbestand geactualiseerd. Met behulp van dit assistentenoverzicht is de instroom van 
`jonge klaren' te berekenen voor de komende jaren; met de enquête van 1995 is de (natuurlijke) uitstroom door pen-
sionering te berekenen. Met behulp van de enquête onder de maatschappen is zicht gekregen op de samenstelling van 
de maatschappen en tevens op de mutaties — vervanging of uitbreiding — van het afgelopen jaar en de komende twee 
jaar. Gebleken is dat de radiologische 'markt' weer in beweging is gekomen en dat na jaren van afwachtend beleid de 
maatschappen weer werkplekken scheppen voor jonge radiologen. 

Met behulp van deze kennis is de commissie In- en Uitstroom in staat een zo realistisch mogelijke berekening 
voor de komende jaren te maken en goed gefundeerde adviezen te geven aan het bestuur van de NVvR betreffende 
capaciteitsplanning. Deze kennis kon niet worden verkregen zonder de zeer loyale medewerking van alle radiologen, 
alle maatschappen en alle opleiders. De commissie is eenieder daar ook zeer erkentelijk voor! Deze loyaliteit onder-
streept het belang dat de Nederlandse radiologen enerzijds en de opleiders anderzijds hechten aan een betrouwbare 
capaciteitsplanning. Niemand is gediend met een groot contingent werkeloze radiologen of een tekort aan radiologen. 

In 1995 en 1996 hebben de opleiders zich een vrijwillige beperking van het aantal op te leiden assistenten opge-
legd en hierdoor is het aantal assistenten in opleiding gedaald van 148 per 1.1.1995 naar 120 per 1.1.1996 en 105 per 
1.1.1997. Om een goed evenwicht te krijgen tussen de gemiddelde instroom en de gemiddelde uitstroom zullen er 
circa 110 assistenten in opleiding moeten zijn. Omdat het aantal AGIO's de afgelopen jaren hoger is geweest dan 
deze 110, zullen er de eerstkomende vijf jaar meer jonge radiologen instromen dan dat er werkplekken vrijkomen 
door natuurlijke uitstroom alleen. Er zullen dus ook uitbreidingen van maatschappen nodig zijn om deze radiologen 
op te vangen. 

Gelukkig blijkt uit advertenties en vooral ook uit de enquête van de maatschappen dat er extra plaatsen zijn bijge-
komen en bij zullen komen: in 1996 19 plaatsen, in 1997 waarschijnlijk 19 (19,2 FTE) en in 1998 waarschijnlijk 26 
(24,5 FTE). Over de jaren erna is nog niets te zeggen. De bevindingen van de enquête vindt u hieronder. Via bereke-
ningen uit al deze gegevens is het mogelijk een bepaalde prognose te maken over het tekort of teveel aan radiologen 
in relatie met het aantal extra vacatures per jaar in de jaren 1999 t/m 2006. Uit de onderstaande grafiek kunt u aflezen 
dat — wil de in- en uitstroom in 2003 in evenwicht zijn — er jaarlijks circa 10-15 extra vacatures noodzakelijk zijn. 

ENQUÊTE MAATSCHAPPEN RADIOLOGIE 1996 
Via het secretariaat van de NVvR zijn de maatschappen radiologie van alle ziekenhuizen volgens de adressenlij st 
aangeschreven. Er bleken 13 ziekenhuizen of instituten opgeheven te zijn. 
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Aantal maatschappen aangeschreven 
respons 

Aantal lokaties 

Vraag 1 
Naam ziekenhuis? 

Vraag 2 
Hoeveel leden telt de maatschap? 

Vraag 3 
Is daar het afgelopen jaar verandering in opgetreden? 

Vraag 4 
Is er (binnenkort) een vacature? 

Gemiddeld aantal radiologen/maatschap (FT+PT) 

124 
124 (100 %) 

161 

anoniem nummer 

FT: 618 PT: 52,6 

nee 91 
ja inkrimping: 10 

vervanging: 12 
uitbreiding: 7,2 

nee 82 
ja thans: 19,2 FTE 
ja <1 jaar: 24,5 FTE 

5,4 



Vergelijking assistentenbestand 1.1.1996 en 1.1.1997 

MemoRad 

Universitaire opleidingen Perifere opleidingen 
1-1-1996 1-1-1997 1-1-1996 1-1-1997 

AZVU 8 8 Twente 3 1 
AMC 8 6 Alkmaar 2 3 
AZG 9 9 Nieuwegein 4 3 
AZR 12 11 Tilburg 5 3 
AZN 10 9 Heerlen 4 4 
AZM 7 7 Eindhoven 4 3 
AZL 11 9 Haarlem 2 1 
AZU 14 12 Deventer 3 3 

Westeinde 4 3 
Clara 3 3 
OLVG 3 3 
Leijenburg 3 3 
Almelo 2 1 

Totaal 79 71 41 34 

Totaal universitair en perifeer 120 105 

Onderstaande grafiek geeft de prognose weer t.a.v. het teveel of tekort aan radiologen bij 0, 5, 10 en 15 extra vaca-
tures naast de natuurlijke uitstroom (pensionering e.d.) per jaar vanaf 1999. 
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3. De opleiding tot radioloog in de volgende eeuw 

Dr. L.M. Kingma 
Voorzitter Presidium van het Platform Opleidingsfonds en Capaciteitsorgaan 

Het Platform Opleidingsfonds en Capaciteitsorgaan (POFCO) is begin 1996 opgericht in het kader van de samen-
werking tussen de 29 wetenschappelijke verenigingen. Na de publicatie van het Rapport Biesheuvel in 1994 is 
allereerst besloten tot het oprichten van een Stuurgroep Opleidingsfonds (SOF). In dat orgaan vindt een beleidsaf-
stemming plaats tussen verzekeraars, ziekenhuizen, overheid en medici, elk vertegenwoordigd vanuit een of meer 
koepels (ZN, VNZ, VWS, KNMG, LSV, e.a.). Ter ondersteuning van het beleid van de LSV is het POFCO opge-
richt; hierin vindt de afweging ten aanzien van het beleid plaats. Naast de advisering aangaande onder meer de sta-
tuten en het beleid is er ook plaats voor een horizontale afweging van de wenselijke capaciteit en de planning van 
de beroepskrachten in de vergelijking tussen het beleid van de wetenschappelijke verenigingen. Het POFCO kent 
een presidium met een inbreng van de zijde van de LSV, NSF en het CWV. De ondersteuning komt van de zijde 
van het Bureau van de LSV. Bij de oprichting van de Orde gaat een en ander over met dat Bureau en valt dan 
onder het werk van de Raad Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit (Raad WOK). Het presidium heeft een adviseurs-
rol bij de Raad WOK; in die Raad zijn vervolgens alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd. 

Het POFCO heeft zich tot nu toe beziggehouden met het inventariseren van de werkelijkheid en van het beleid 
van de wetenschappelijke verenigingen plus het ontwerpen van een beleid aangaande de planning van de capaciteit en 
de bijpassende coordinatie. Daarnaast is er sprake van een vertegenwoordigende rol naar de verschillende koepels. 

Op een totaal van 14.143 medisch specialisten zijn 876 radiologen ingeschreven, maar niet allen zijn ook als 
zodanig actief. De instroom is de laatste jaren gedaald als gevolg van de afspraak binnen de NVvR om te reduce-
ren van circa 150 naar circa 111 AGIO's; werkloos zijn slechts enkele radiologen (percentage gelijk aan dat van 
andere vakken). Van 1993 naar 1996 is het aantal AGNTO's gestegen, (inclusief AGIKO's), maar het aantal AGIO's 
is gedaald, bij een globale stijging aan AGIO's van 17%! (variabel van —25% tot +30%). Bij de bepaling van de 
capaciteit adviseert het POFCO uit te gaan van de werklast, de kwaliteit, toekomstige ontwikkelingen en de toe-
gankelijkheid. Ook zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor elementen zoals feminisering, de afweging full/ 
parttime, burn-out etc. 

Het POFCO is van mening dat een centrale aansturing wenselijk is via het Capaciteitsorgaan, al is er in dat 
orgaan dan ook voor de verzekeraars en de ziekenhuizen een belangrijke plaats weggelegd. De ontwikkeling van 
de medische zorg in ons land met het bekende model van Geïntegreerde Zorg vereist een geheel andere vorm van 
samenwerking dan recent nog passend was. Hetzelfde geldt voor de effecten van de budgettering. Een en ander 
heeft tot gevolg dat de directe invloed van de NVvR en haar individuele opleiders zal afnemen: er zal meer op 
basis van maatschappelijke verantwoording gewerkt moeten gaan worden. Daarbij zal de onderbouwing van de 
wensen vanuit de NVvR van groot belang blijken te zijn. Het verwerven van een krachtige positie gebaseerd op 
een werkelijke eenheid van beleid is dan ook van groot belang. Die eenheid moet ontstaan door discussie binnen 
de NVvR en zal gebaseerd moeten zijn op feiten en een goed doordacht beleid. Het POFCO zal op korte termijn 
met het NIVEL gaan praten over de aanzet tot het berekenen van de wenselijke capaciteit in relatie met de werk-
last, de kwaliteit en de toegankelijkheid, naast de relaties met de huidige aantallen. Ook de NVvR heeft contact 
met het NIVEL opgenomen, evenals andere grote wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast bestaat binnen de 
NVvR een belangrijk initiatief ten aanzien van een heroverweging van de werklast, het puntensysteem, de 'norm-
praktijk' en vergelijkbare elementen. De uitwerking zal samengaan met het opnieuw bestuderen van de gegevens 
die zijn genoteerd in het Radiologie Informatie Systeem (RIS). 

De financiering van de AGIO's zal in de toekomst mogelijk via een op te richten Opleidingsfonds gaan 
verlopen. De opbouw van deze zelfstandige rechtspersoon gaat op een vergelijkbare wijze als die van het 
Capaciteitsorgaan (verdeling in Kamers etc.). Onzeker is thans nog of de financiering zal geschieden via de AWBZ 
dan wel via de budgetten of de tarieven. Zeker is wel dat de huidige variabele wijze niet passend zal zijn na de 
implementatie van het Capaciteitsorgaan. Er zullen grote effecten te verwachten zijn voor individuele instellingen 
en opleidingen. Er wordt mogelijk aanzienlijk geschoven in lasten en het zal een kunst zijn het ontvangen van 'de 
zwarte Piet' te vermijden in de nabije toekomst. 

Aan deze bijdrage wordt een vijftal stellingen gekoppeld: 

26 1. De komst van het Opleidingsfonds en het Capaciteitsorgaan heeft aanzienlijke consequenties voor het beleid 
betreffende de medisch specialistische opleidingen. 
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2 De verantwoordelijkheid van de NVvR ten aanzien van de opleiding zal, ten dele, worden ondergebracht bin-
nen een breed koepelverband van alle wetenschappelijke verenigingen. 

3 De huidige capaciteit aan opleiding tot radioloog dient gehandhaafd te worden, resp. zal moeten dalen als 
daartoe een draagvlak bestaat binnen de NVvR. 

4 Waar de onderbouwing voor de berekening van de capaciteit van de opleidingen wordt gevonden in de begrip-
pen `Zorg - Norm - Wet', mag een komende verandering van de werklast, kwaliteit, nieuwe ontwikkelingen en 
toegankelijkheid niet de enige basis zijn van een overweging het aantal AGIO's te laten stijgen. 

5 De financiering van de medisch specialistische opleidingen dient bij voorkeur in de zogenaamde algemene 
middelen gevonden te worden, met een selectieve toewijzing per specialisme en per opleiding. 

4. Producttypering en output-pricing maken werklastmeting voor de NVvR dringend 
noodzakelijk 

F.B.M. Sanders 

De commissie Modernisering Curatieve Zorg (Siesheuvel') heeft voor het geïntegreerde medisch specialistisch 
bedrijf een bekostigingssystematiek voorgesteld, waarbij een grote mate van flexibiliteit mogelijk zou zijn en waar-
mee een betere aansluiting zou kunnen worden gevonden tussen kostenvergoedingen en geleverde prestaties. "Voor 
de reguliere patiëntenzorg kan dit het beste worden gerealiseerd via een systeem van productprijzen", stelde de 
commissie indertijd. Deze gedachte is nader uitgewerkt in het Platform Curatieve Zorg, waarin ook de specialisten-
organisaties waren vertegenwoordigd. Ook daar werd de idee onderschreven dat er "moet worden gekomen tot een 
honorerings- en bekostigingssysteem dat zowel voor ziekenhuizen als specialisten gelijkgericht werkt". Hierop is 
een landelijke projectorganisatie in het leven geroepen, waaraan aanvankelijk ook de LSV deelnam, die in een aan-
tal pilotziekenhuizen heeft getracht om op basis van een historisch databestand m.b.t. de klinische zorg met daar-
voor ontwikkelde software een groot deel van de geleverde zorg (80%) te typeren in een beperkt aantal producten. 
In verband met later ontstane onmin tussen de LSV/NSF en de minister van VWS heeft de LSV korte tijd later de 
medewerking opgeschort. Inmiddels is de samenwerking met de landelijke projectorganisatie weer vlot getrokken 
en heeft de LSV een concept-rapportage 'Producttypering in ontwikkeling' het licht doen zien, waarin de uitgangs-
punten van de medisch specialisten bij producttypering zijn verwoord. 

Deze uitgangspunten omvatten: 
de nevenschikking van de medisch specialist; 

- de vrije keuze tussen dienstverband en zelfstandige beroepsuitoefening; 
- de wens tot inkomensharmonisatie op basis van een uurtarief enerzijds en feitelijke werklast anderzijds; 

de definitie van medisch herkenbare producten, te verdelen in deelproducten 'ziekenhuis' en 'medisch specia-
list', welke op elkaar aansluiten. 

Producttypering kan vele doelen dienen, die zeker niet alleen betrekking hebben op de declaratie van het hono-
rarium. In dit verband kunnen worden genoemd: 

het normeren van de kwaliteit van het medisch handelen (door definitie van inhoud en kwaliteit van het pro-
duct); 

- de behoefteramingen van medisch specialisten; 
de sturing van zorgprocessen binnen het ziekenhuis; 
en de externe bekostiging van het zorgproduct. 

Uit een inventarisatieronde onder de beroepsbelangencommissies is inmiddels gebleken dat de meeste wetenschap-
pelijke verenigingen positief staan ten opzichte van een door de Nederlandse Vereniging van Heelkunde ontwik-
keld model voor producttypering. In dit model zouden de ondersteunende specialismen wat hun werkzaamheden 
betreft moeten 'aanhaken' bij de diagnose-behandel-combinaties (DBC's) die door de poortspecialismen worden 
gedefinieerd. 

Dit model is echter niet onverkort binnen ondersteunende specialismen als de radiologie toepasbaar. Als speci-
fieke aandachtspunten voor ondersteunende specialismen zijn door ondergetekende de volgende elementen inge-
bracht: de werkzaamheden van de ondersteunende specialismen, waaronder de radiologie, worden voor een niet 
onaanzienlijk gedeelte uitgevoerd ten behoeve van de eerste lijn resp. voor externe verwijzers, zodat de in dit kader 
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geleverde specialistische producten niet direct aan een DBC kunnen worden gelieerd. Bovendien kan de beschik-
baarheid van dure diagnostische faciliteiten van instelling tot instelling verschillen, hetgeen grote inhoudelijke ver-
schillen alsmede verschillen in werkbelasting per DBC tussen de ziekenhuizen met zich mee kan brengen. Men 
denke in dit verband aan de beschikbaarheid van MRI-apparatuur. 

De werkgroep producttypering (van toen LSV, binnenkort OMS) stelt zich thans voor dat de ondersteunende 
specialismen via de volgende stappen aansluiting kunnen vinden bij het stelsel van producttypering voor de poort-
specialismen: 

- Allereerst dienen eigen producten van de ondersteunende specialismen nader te worden uitgewerkt. Met 
behulp van een puntenstelsel kan de veelheid aan verrichtingen in de huidige praktijkvoering veelal worden 
geclusterd tot een beperkt aantal zwaarteklassen, die uit het oogpunt van werkbelasting voor de specialist min 
of meer homogeen zijn. 

- Een werklastmeting en een normeringsronde zijn vervolgens noodzakelijk om het feitelijke tijdsbeslag voor de 
specialist per product resp. per productie-eenheid te bepalen. 
Vervolgens kan door vaststelling van het beslag op ziekenhuismiddelen en -capaciteiten tot een geïntegreerde 
prijsstelling van deze eigen producten worden gekomen, waarin het specialistische aandeel herkenbaar is opge-
nomen. Voor werkzaamheden ten behoeve van derden, inclusief de eerste lijn, is daarmee het producttyperings-
traject afgerond. 

- De ondersteunende specialismen dienen via hun wetenschappelijke verenigingen te participeren in het overleg 
met betrekking tot de normatieve opbouw van (het diagnostische traject van) de onderscheiden DBC's van de 
poortspecialismen. Daarbij zij aangetekend dat onjuiste inschattingen van het complicatierisico verstrekkende 
gevolgen kunnen hebben voor de omvang van de door ondersteunende specialisten uit te voeren werkzaamhe-
den. 

- De feitelijke koppeling van de werklast van de ondersteunende specialisten per DBC zal uiteindelijk echter op 
ziekenhuisniveau moeten geschieden, omdat er tussen de instellingen belangrijke verschillen kunnen bestaan 
in de 'diagnostische' consumptie, bijv. door verschillen in beschikbaarheid van bepaalde faciliteiten. Het nor-
matieve tijdsbeslag per DBC, zoals dat op bovenstaande wijze is vastgesteld, komt daardoor naar verwachting 
doorgaans niet overeen met de actuele praktijkvoering. Het ligt daarom in de rede, dat in eerste instantie wordt 
volstaan met een koppeling voor declaratiedoeleinden van de eigen producten van de ondersteunende specia-
listen aan de DBC's van de poortspecialisten. 

- Pas nadat voldoende informatie beschikbaar is over de diagnostische consumptie in de desbetreffende instel-
ling kan op basis van gemiddelden de werklast van de ondersteunende specialisten in de ziekenhuis-DBC's 
worden ondergebracht. Het is immers pas dan mogelijk om met een cross-check te controleren of deze exerci-
tie op ziekenhuisniveau budgetneutraal is. 
Ook in een systeem van producttypering is periodieke bijstelling van de inhoud van de DBC's noodzakelijk 
omdat diagnostische strategieën door voortschrijdend inzicht en toenemende diagnostische mogelijkheden aan 
veranderingen onderhevig zijn. 
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Het moge uit het bovenstaande duidelijk zijn dat de thans duidelijk waarneembare versnelling in de ontwikkelin-
gen rondom de producttypering het noodzakelijk maakt om te komen tot een herdefinitie van het begrip 'norm-
praktijk', enerzijds in aantallen direct en indirect patiënt gebonden uren per FTE radiologie, anderzijds in aantallen 
punten. Het ontbreken van feitelijke en up-to-date gegevens met betrekking tot de werklast onder radiologen (niet 
in punten maar in 'uren') is enerzijds een belemmering voor het formuleren van een verenigingsstandpunt m.b.t. de 
`normpraktijk', en maakt het anderzijds moeilijk om in onderhandelingen op het niveau van de wetenschappelijke 
verenigingen aangaande de normatieve inhoudsomschrijving van door de medisch specialisten te leveren 'produc-
ten' een uurbeslag voor de radiologie naar voren te kunnen brengen. 

Op verzoek van Bestuur en CvB van de NVvR wordt thans een werkgroep geformeerd, met als taakstelling het 
mede vormgeven aan en begeleiden van een werklastmeting, uit te voeren door een nog aan te zoeken bureau. Het 
onderzoek zal uiteraard moeten geschieden op basis van een goedgekeurde begroting. Voor het jaar 1997 is binnen 
de Vereniging reeds een bedrag gereserveerd om een en ander mogelijk te maken. Het ligt ook in de bedoeling om 
het onderzoek in 1997 af te ronden. Wat de vormgeving van het onderzoek betreft wordt gedacht aan een schrifte-
lijke enquête onder alle maatschappen/samenwerkingsverbanden radiologie, aangevuld met een diepteonderzoek 
door multimoment-opnamen in enkele universitaire ziekenhuizen, niet-universitaire opleidingsziekenhuizen en 
niet-opleidingsziekenhuizen. De verkregen gegevens zouden wellicht nog van een cross-check kunnen worden 



MemoRad 

voorzien door koppeling aan de uitkomsten van het 'RIS'. In de aanstaande vergadering van de NVvR op 22 maart 
zal over de uitvoering van bedoelde werklastmeting door de leden een besluit moeten worden genomen. 

5. De situatie van de academische radiologie in Nederland 

Prof dr. J.H.J. Ruijs 

Elke afdeling, verbonden aan een academisch ziekenhuis en een een medische faculteit, heeft vier kerntaken: 

1. het onderwijs aan studenten; 
2. de opleiding tot medisch specialist; 
3. het uitvoeren van academische patiëntenzorgtaken, ten dele aangeduid met de term 'top-klinische zorg', naast 

de meer 'basale' zorg, nodig voor de onderwijstaak aan de coassistenten; 
4. de uitoefening van wetenschappelijk onderzoek. 

Voor een schets van de situatie van de academische radiologie in Nederland zal in het kort op deze vier taken 
wat dieper moeten worden ingegaan: 

ad 1. Het onderwijs in de radiologie aan de a.s. arts beweegt zich vooral op drie nogal uiteenlopende gebieden: 
— de klinische aspecten van stralingsfysica, stralingshygiëne en de fysische eigenschappen van de medische 

beeldvorming; 
de anatomie en medische beeldvorming; 
justificatie van aanvraagbeleid door aanvragend artsen. 

De nadruk die de onderscheiden universiteiten leggen op één of meer van deze aspecten, verschilt nogal per facul-
teit, maar algemeen overheerst de mening dat de bijdrage van de radiologie aan de onderwijscurricula te gering 
wordt geacht. 

De mogelijkheden om hiervoor ruimte op te eisen zijn uiterst beperkt, ook al omdat de neiging de studieduur 
te bekorten een allesoverheersend beleidspunt is en radiologie als relatieve 'nieuwkomer' geacht wordt achteraan te 
sluiten. 

Voor de beroepsgroep als geheel lijkt hierin geen taak weggelegd, ook al omdat de inrichting van het onder-
wijscurriculum per faculteit en de bijdrage daaraan van de radiologische vakgroepen (te) zeer verschillen. 

ad 2. De bijdrage aan de specialistenopleiding behoeft hier geen verdere toelichting: binnen de budgettaire forma-
tiegrenzen wordt zoveel als mogelijk is afgestemd op het beleid van de NVvR in dezen. 

ad 3. De academische patiëntenzorgtaken. Naast de algemene prioriteiten die elk academisch ziekenhuis in zijn 
medisch beleidsplan vaststelt, is het van belang dat ook duidelijk wordt hoe de academische radiologieafdelingen 
zich daarin profileren. Niet alleen wordt hier de dienstverlening aan de prioriteiten van de klinische afdelingen 
bedoeld, maar ook de aansluiting daarop van wat specifiek wordt vermeld voor de afdeling radiologie. Hierin is de 
afstemming van deze keuzen op het wetenschappelijk onderzoekprogramma van de faculteit dan een belangrijk 
punt. 

ad 4. De uitoefening van de wetenschappelijke taken behoeft wat meer toelichting: 
Vóór 1984 vond er in Nederland substantieel onderzoek plaats op vele, soms niet altijd onderling samenhangende 
terreinen. Het scala aan wetenschappelijke proefschriften uit die tijd is daar een weerspiegeling van. Bij kennisne-
ming van de onderwerpen blijkt het vooral te gaan over de ontwikkeling en/of verfijning van radiologische onder-
zoektechnieken en hun betekenis voor de kliniek (op deze plaats zij ook verwezen naar de afscheidsrede van prof. 
Van Voorthuisen, waarvan een samenvatting is weergegeven in dit nummer). 

De introductie van de Magnetische Resonantie (MRI en MRS) bracht hierin een belangrijke verandering 
teweeg: naast het bovengeschetste, meer traditionele pad (de verkenning van de nieuwe onderzoek- en behande-
lingsmogelijkheden) ontstonden er ook mogelijkheden voor meer fundamentele bijdragen aan de wetenschap, en 
dan niet zozeer in het kielzog van de klinische research, maar vooral ook op de titel van 'eigen' onderzoek. 
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In 1989 bracht prof. Kassenaar uit Leiden op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van WVC hierover 
een belangwekkend rapport uit, waarin op heldere wijze is uiteengezet wat de mogelijkheden van MR voor weten-
schap en patiëntenzorg zouden kunnen zijn. Eén van zijn conclusies was dat het noodzaak was (en is) de positie 
van de radiologie als onderzoekdiscipline te versterken, bij voorkeur in samenwerking met groepen met een grote-
re onderzoektraditie, maar ook minder versnipperd. 

Dat punt is door de meeste van de universitaire afdelingen radiologie opgepakt, zij het in uiteenlopende mate. 
Geleidelijk aan heeft dat tot resultaat gehad dat op een aantal plaatsen in Nederland de vakgroep (=afdeling) radio-
logie metterdaad ook eigen onderzoek uitvoert. Daarmee is nog niet alles gezegd: ook het onderzoek op het gebied 
van de digitale toepassingen in de radiologie kreeg een impuls, en er zijn ook enkele, in het verleden succesvolle 
richtingen (met name op het gebied van de mammografie, de vasculaire interventie en het neuroradiologisch 
onderzoek), verder uitgebouwd. 

De verhoudingsgewijs vele `awards' die Nederlandse radiologen verwerven tijdens de RSNA-meetings in 
Chicago en de ACR-congressen in Wenen, zijn een duidelijk bewijs dat men zich ook internationaal heeft kunnen 
profileren. 

Alles overziend kan gesteld worden dat de academische radiologie aldus op de goede weg is en dat de rol van 
de beroepsgroep (NVvR) hierin beperkt heeft kunnen blijven. 

De wetenschappelijke positie van de academische radiologie moet echter geconsolideerd en — vooral —
nog verder veilig gesteld worden, omdat anders de academische afdelingen onder druk zullen komen te staan, al 
was het maar vanwege de bezuinigingsdrift van diverse overheden. Hierbij is het essentieel op te merken dat in 
1998 — opnieuw — een inventarisatieronde door de KNAW en de verenigde universiteiten (VNSU) plaats zal vin-
den, waarin de discipline als geheel alsmede de onderscheiden vakgroepen/afdelingen 'tegen het licht' zullen wor-
den gehouden en op grond van de prestaties (de zg. output) op wetenschappelijk gebied zullen worden beoordeeld. 
Dat hierin ook de bijdragen van niet-universitaire onderzoekers en hun eventuele samenwerking met de academi-
sche afdelingen nadrukkelijk mede betrokken moeten worden, mag vanzelf spreken. Dan zal enerzijds blijken dat 
wij wel op de goede weg zijn, anderzijds dat wij nog lang niet de status bereikt hebben van meer traditionele disci-
plines zoals bijvoorbeeld de cardiologie, reumatologie, nefrologie of interne geneeskunde. 

Hiermee komen wij op het punt van een eventuele rol van de NVvR. In artikel 4 van de statuten van de 
Vereniging wordt (sub b.) duidelijk de behartiging van de wetenschappelijke belangen van de leden als doelstelling 
vermeld, waaruit blijkt dat ook de ondersteuning van de wetenschap tot één van de kerntaken van de NVvR moet 
worden gerekend. Met dit in gedachten is de afgelopen jaren door het bestuur gewerkt aan de heroprichting van de 
Wertheim Salomonson Stichting voor Radiodiagnostiek (geëffectueerd in 1993), met niet alleen de toekenning van 
de bekende medaille, maar vooral ook de vorming van een fonds voor wetenschap als belangrijkste doelstelling. 
Dat is evenwel niet genoeg: 

Indien wij de wetenschappelijke positie van onze discipline verder willen verstevigen — en er is daaraan nog 
heel veel te doen —, dan is dat niet alleen een zorg van de academici onder ons, maar van de beroepsgroep als 
geheel. Maar: onderzoek is (meestal) mankracht en dus geld. En dat gaat speciaal op inzake de vele innovaties die 
de radiologie als medisch-wetenschappelijke discipline kenmerken, maar die hun waarde voor de klinische praktijk 
soms nog moeten bewijzen. Speciaal voor dat als 'risicodragend' gekenschetst onderzoek zijn in de grotendeels 
door anderen leeggeviste subsidievijvers weinig mogelijkheden meer. 

Dat geeft reden tot zorg, ofschoon misschien ook mede daardoor de neiging tot afstemmen en onderling 
samenwerken de laatste jaren duidelijk is toegenomen. De oprichting van een Interuniversitair Radiologisch 
Instituut Nederland (IRIN), waarbij ook niet-academische afdelingen zich kunnen aansluiten, is dan ook een goede 
ontwikkeling. 

Samenvattend is de wetenschappelijke positie van de radiologie zich aan het verbeteren, omdat het weten-
schappelijk werk zich steeds meer ontwikkelt in gezamenlijk overleg en steeds minder langs het vroegere competi-
tiemodel (dat dan leidde tot de gesignaleerde versnippering). Ook de beroepsvereniging zelf is geleidelijk aan een 
meer actieve rol gaan spelen door middel van een krachtige ondersteuning van deze ontwikkeling. Want het moge 
duidelijk zijn dat een stevige wetenschappelijke positie op termijn ook zijn vruchten in maatschappelijke zin zal 
afwerpen, al zal dat niet altijd onmiddellijk te vertalen zijn in financiële zin. Dat ook dat inzicht bij leden en 
bestuur van de NVvR groeit, geeft hoop voor de toekomst. 
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Algemene ledenvergadering deel II 

Huishoudelijke vergadering 

Agenda punt 2: Notulen van de algemene vergadering 
van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, gehouden op zaterdag 28 september 1996 in de Koningshof te 
Veldhoven om 12.30 uur. 

Voorzitter: Dr. G.J. den Heeten 

Volgens presentielijst aanwezig: 
P.T.M. Appelman, H.M. de Bakker, J.H.B. Boomsma, A.C.W. Borstlap, C.J. Bos, K. Brakel, mw. P.A.M. Bun, 
J.A. Castelijns, H.H.J. Claessen, E.G. Coerkamp, D. Danoesastro, G. Dornseiffen, A.W.H.A. Eisen, A.H. Franken, 
D. Groeneveld, G.L. Guit, Mw. M.J.H.H. Hageman-Hooijen, M.A. Heitbrink, J.H.C.L. Hendriks, H.F. Herfkens, 
Mw. E.P. van Reuzen, F. van der Horst, A.B. Huisman, A.G. Janssen, Ph.J. Jlirgens, L.M. Kingma, T. Kok, 
H.W. Kooiman, P.P. Kuyer, J.S. Laméris, G.H.M. Landman, G.A.P. In der Maur, 0. Niermeijer, W.R. Obermann, 
H.L.M. Pasmans, P.M.T. Pattynama, R. Pool, R.M. Pijnappel, G.H. Ritsema, H.R. Ronnen, A. de Roos, 
T.P.W. de Rooij, D.G.M. Sanders, H.W.A. Sanders, C. van Schaik, I.H. van Schelven, Mw. R. Schepers-Bok, 
M.C. Schoemaker, K.H. Schuur, Mw. A.C. Sikkenk, F.W. Smit, G. Stapper, mw. J.D.J. Steinberg, mw. I.L. Tan, 
T.P. Tan, J.C. de Valois, M.P.G. Vonck, P.F.G.M. van Waes, M.N.J. Wasser, J.P.G. Weerdenburg, R.H. Wiggers, 
J.L.M. de Win, M.T. de Witte, A.F.J. WUst, J. Zapletal, B.G. Ziedses des Plantes. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 12.35 uur en heet de aanwezigen welkom met een terugblik op de zeer 
geslaagde eerste Nederlandse Radiologendagen. 
2. Notulen 73 e AV d.d. 17 februari 1996 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
3. Mededelingen voorzitter 
Opleidingscapaciteit 

De cijfers van de Commissie In- en Uitstroom over het te verwachten stuwmeer zijn verontrustend. In hoeverre 
deze de realiteit weergeven is echter niet duidelijk, gezien de vele factoren die hierin een rol spelen. 

N.a.v. deze mededeling doet Van Waes verslag van een eigen onderzoek. Uit de cijfers van een tweetal arbeidson-
geschiktheidsverzekeraars blijkt dat een aanzienlijk deel van de radiologen de praktijk beëindigt voordat de pensioen-
gerechtigde leeftijd is bereikt. Terwijl men in de enquête een bepaalde beëindigingsdatum heeft genoteerd, blijkt het 
lot vaak anders te beschikken. Door overlijden of arbeidsongeschiktheid zullen meer mensen afvallen dan wordt ver-
wacht. Men moet ervoor waken met een te klein aantal radiologen te eindigen. 

Den Heeten geeft aan dat de resultaten van de enquête nogmaals in dit licht zullen worden bekeken. Het is geens-
zins de bedoeling de Nederlandse opleidingsstructuur aan te tasten. Verschillende andere wetenschappelijke vereni-
gingen hebben nadrukkelijk aangegeven naast de AGIO's een aantal AGNIO's nodig te hebben om de opleidings-
structuur in stand te kunnen houden. Dit zou ook voor de radiologie kunnen gelden. Verder zal de behoefteraming 
voor de toekomst sterk afhankelijk zijn van de komende kwaliteitsnormen en de te definiëren normpraktijk. 

Orde van medische specialisten 
Inhoudelijk zijn er geen meningsverschillen meer in de Orde. De Orde bestaat uit drie kamers: een kamer 
Dienstverband, een kamer Vrij Beroep en een kamer Academische Specialisten. Verder is er een Raad van 
Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit. In het bestuur van deze Raad zullen afgevaardigden van de wetenschappelijke 
verenigingen zitting nemen. 

Voortgang lokale overeenkomsten 
Volgens een officieuze mededeling van VWS zullen de lokale overeenkomsten nog 3 á 4 jaar doorgaan. N.a.v. de 
vraag naar het resultaat van besprekingen tussen de diverse disciplines wat betreft disutility, wordt aangegeven dat de 
disutility enorm gegroeid is en dat er snel cijfers nodig zijn om dit te kunnen onderbouwen. Het plan is om een 
enquête te houden over de werkbelasting tijdens diensten etc. 
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Visitaties 
Dit loopt goed. Er is inmiddels een aantal visiteurs opgeleid en de subsidie van de overheid wordt gecontinueerd. In 
1997 kunnen 25 maatschappen gevisiteerd worden. Men wordt verzocht zich aan te melden. Besproken wordt dat het 
verstandig zou zijn om iets over de goede resultaten van de visitaties te publiceren. Verder wordt nogmaals benadrukt 
dat op dit moment visitatie niet verplicht is, maar dat dit uiteindelijk wel het geval zal zijn. Voor chirurgen, orthope-
den en cardiologen is visitatie nu al verplicht. N.a.v. de opmerking dat ook voor ons verplichte accreditatie goed zou 
zijn om de ziektekostenverzekeraars duidelijk te maken dat er tijd nodig is voor bijscholing, wordt meegedeeld dat de 
werkgroep accreditatie bezig is een systeem te ontwerpen. 

4. Oprichting Sectie Bevolkingsonderzoek Borstkanker 
Voorgesteld wordt de Werkgroep Bevolkingsonderzoek Mammacarcinoom te doen overgaan in de Sectie 
Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Door voorzitter F. van der Horst wordt de motivatie toegelicht (zie Memorad 
1996;1(3):73 e.v.). 

In het reglement zal op pag. 74 (Art. 4, lid 1, regel 2) ...substantiële... vervangen worden door ...duidelijke... De 
zin achter de komma op regel 3 zal vervallen (die daarbij te kennen hebben gegeven lid te willen worden van de 
Sectie), omdat dat voor zich spreekt. - Bij acclamatie wordt dit voorstel aangenomen. 

5. Oprichting Historische Commissie 
Voorgesteld wordt de Museumcommissie te doen overgaan in de Historische Commissie, nu het niet blijkt te lukken 
een Röntgenmuseum op te richten. De Historische Commissie zal het archief en het historisch materiaal beheren (zie 
voor het reglement Memorad 1996;1(3):77). In tegenstelling tot wat in Memorad staat vermeld, zal prof.dr. C.B.A.J. 
Puylaert archivaris zijn en dr. C.J.L.R. Vellenga mede-archivaris. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

6. Informatie werkgroepen 
De Werkgroep Consensus Gebruik Contrastmiddelen heeft haar taak volbracht en wordt daarom opgeheven. 
Eventuele vragen over contrastmiddelen zullen in het vervolg worden doorgestuurd naar de Sectie 
Interventieradiologie. 

Er is een Werkgroep Accreditatie opgericht. Deze werkgroep zal voor de NVvR een accreditatiesysteem ontwik-
kelen, waarbij zij zich zal oriënteren op reeds bestaande systemen in binnen- en buitenland. Besloten wordt ook een 
radioloog uit een niet-opleidingskliniek aan de werkgroep toe te voegen. 

7. Voorstel benoemingen 
Bestuur 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van W. ten Hove als opvolger van J.H.M.A. Krens (penningmees-
ter), van H.F. Herfkens als opvolger van dr. P.R. Algra (vice-voorzitter) en van prof.dr. A. de Roos als opvolger van 
dr. J.O. Barentsz (wetenschappelijk secretaris). 
Secties, commissies en werkgroepen 
De vergadering gaat akkoord met alle voorgestelde benoemingen. Hierbij kan worden opgemerkt dat doelbewust is 
gekozen voor de dubbelfunctie van collega Herfkens in CvB en Bestuur: hij zal als linking pin' tussen de landelij-
ke specialistenorganisaties, het bestuur en het CvB de voorzitter kunnen ontlasten van een deel van zijn werkzaam-
heden. 

8. Toelating nieuwe leden 
De vergadering gaat akkoord met de voorgedragen nieuwe leden. 
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9. Rondvraag 
N.a.v. punt 3 (zie boven) betreffende de normpraktijk/normatieve werkbelasting, merkt H.A.W. Sanders op dat het 
verstandig is een dergelijke enquête pas te houden nadat men zich een idee heeft gevormd over de normen. Den 
Heeten geeft aan dat de voorzitter van het CvB zal komen met voorstellen voor de normpraktijk. Daarna zal de 
enquête gemaakt worden, zodat het inderdaad om een 'geleide' enquête zal gaan. 

H.A.W. Sanders vraagt zich af wat de positie van de wetenschappelijke verenigingen binnen het Convent is, in 
relatie tot de Orde. Het zou de voorkeur verdienen dat de wetenschappelijke verenigingen zich ieder voor zich zou-
den aansluiten bij de Orde. Dit blijkt het geval te zijn: de wetenschappelijke verenigingen zijn niet via het Convent 
automatisch aangesloten bij de Orde. Er vindt een gespreksronde plaats met de voorzitters over aparte toetreding. 



an het begin af aan 

bracht u ons 

op onze beste ideeën... 

Philips luistert al meer dan 100 jaar naar de 
wensen van medisch specialisten. Het resultaat 
ziet u terug in onze produkten en diensten. 
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Ziedses des Plantes pleit voor méér wetenschappelijke vergaderingen. Een opiniepeiling tijdens de vergadering 
wijst uit dat dit een minderheidsstandpunt is. 

Ziedses des Plantes uit zijn zorgen over de geringe aandacht voor de radiologie in het algemeen curriculum 
van de studie geneeskunde. De positie van het vak hangt samen met het onderwijs daarin en de houding t.o.v. 
radiologen wordt hierdoor beïnvloed. Hij vraagt de aandacht van het bestuur hiervoor. H.A.W. Sanders geeft aan 
dat het platform waarin dit besproken zou moeten worden het DMW (Discipline-overleg Medische Wetenschap) is. 
Lemmens zal hiertoe actie ondernemen. 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 13.30 uur, na iedereen een goede terugreis gewenst te hebben. 

Utrecht, 15 oktober 1996 
Mw. M.H. Schimmelpenninck-Scheiffers 

Agendapunt 7: Bestuurswisseling 

97/6000 
dossier 1.1., 2.5, 1.9.1. 

Ingevolge Artikel I I lid 2 van de Statuten van de Vereniging treedt tijdens de jaarvergadering van 22 maart 1997 af 
J.H.M.A. Krens, penningmeester. Per 22 maart 1997 wordt als zijn opvolger benoemd, zoals geaccordeerd door de 
Algemene Vergadering van 28 september 1996, W. ten Hove uit het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, lokatie Lukas. 

Ingevolge Artikel I I lid 2 van de Statuten van de Vereniging treedt tijdens de jaarvergadering van 22 maart 1997 af 
dr. P.R. Algra, vice-voorzitter. Per 22 maart 1997 wordt als zijn opvolger benoemd, zoals geaccordeerd door de 
Algemene Vergadering van 28 september 1996, H.F. Herfkens uit het Merwede Ziekenhuis te Dordrecht. Door 
zijn benoeming zal collega Herfkens collega Algra opvolgen als adviserend lid NVvR-bestuur in de Commissie 
Stralingshygiëne en adviserend lid NVvR-bestuur worden in de Commissie voor Beroepsaangelegenheden. 

Ingevolge Artikel I I lid 2 van de Statuten van de Vereniging treedt tijdens de jaarvergadering van 22 maart 1997 af 
dr. J.O. Barentsz, tweede secretaris. Per 22 maart 1997 wordt als zijn opvolger benoemd, zoals geaccordeerd door 
de Algemene Vergadering van 28 september 1996, prof.dr. A. de Roos uit het Academisch Ziekenhuis Leiden. 
Door zijn benoeming zal collega De Roos collega Barentsz opvolgen als penningmeester van de 
Onderwijscommissie en in de Werkgroep Wetenschap. 

Agendapunt 8: Voorstel standpuntbepaling 

In de algemene ledenvergadering van de NVvR op 22 maart zal de leden worden gevraagd om een tweetal stand-
punten te accorderen. Deze standpunten hebben betrekking op: 
a. de situatie waarin een niet-arts (chiropractor, fysiotherapeut, jurist, de patiënt zelf) een verzoek richt tot de 

radioloog om (bij zichzelf of een cliënt) röntgenonderzoek uit te voeren; 
b. verzoeken om inzage/uitleen van (relevante onderdelen van) het rëntgendossier door niet-artsen. 

De noodzaak tot het (her)formuleren van een verenigingsstandpunt in dezen hangt tot op zekere hoogte samen met 
de invoering van de Wet GBO en van de Wet BIG, die immers in beginsel het geneeskundig handelen vrijlaat. In 
het onderstaande zijn de conceptstandpunten verwoord die ter vergadering (desgevraagd) nader zullen worden toe-
gelicht en ter bespreking resp. vaststelling aan de leden zullen worden aangeboden. 
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1. Aanvragen voor röntgenonderzoek door niet-artsen 
Zowel de Europese als de nationale wet- en regelgeving gaan uit van de voorkeurssituatie dat een radiologisch 
onderzoek met behulp van ioniserende straling tot stand komt op aanvraag van een arts — en wel uitsluitend in het 
kader van een medische (be)handeling — en van de noodzaak dat de uitvoerende/verantwoordelijke eveneens een 
arts is (i.c. radioloog) aan wie een eigen verantwoordelijkheid wordt toegekend met betrekking tot (het overnemen 
van) de indicatiestelling en de wijze van uitvoering. 
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De NVvR is van oordeel dat deze situatie inderdaad de voorkeur verdient en dat alles in het werk moet worden 
gesteld om te bevorderen dat röntgenonderzoek in het kader van een geneeskundige behandeling door een ander 
dan een gekwalificeerde arts niet wordt uitgevoerd door deze behandelaar doch uitsluitend door resp. onder verant-
woordelijkheid (lees: in opdracht en volgens aanwijzing) van gekwalificeerde artsen. Afhankelijk van het antwoord 
op de vraag of een dergelijke behandeling ook als een medische (be)handeling kan/mag/moet worden bezien, hoe-
ven aan de aanvraag tot en de uitvoering van dit röntgenonderzoek geen bezwaren in de weg te staan. In het rap-
port van de Commissie Modernisering Curatieve Zorg wordt de poortwachtersfunctie van de huisarts van groot 
belang geacht. Dit impliceert — althans voor de commissie — 'dat in het geschetste zorgcontinubm geen vergoeding 
mogelijk is van behandeling door andere zorgaanbieders zonder verwijzing van de huisarts'. Deze visie wordt door 
het kabinet onderschreven. In dit verband zal de positie van de huisarts als poortwachter van de zorg worden ver-
sterkt; de regiefunctie voor de daadwerkelijke zorgverlening wordt in beginsel bij hém gelegd. Gezien de opvattin-
gen die kennelijk in de Nederlandse samenleving heersen met betrekking tot de organisatie van de gezondheids-
zorg en de bijzondere positie van de huisarts als centrale dossierhouder van de patiënt, en gezien diens alom erken-
de positie als poortwachter van de eerste lijn, zou naar het oordeel van de NVvR moeten worden bevorderd dat 
aanvragen voor röntgenonderzoek in het kader van bijv. een paramedische behandeling slechts via de huisarts tot 
stand kunnen komen. Overigens sluit het in het bovenstaande geformuleerde verenigingsstandpunt niet uit dat in 
het veld aanvragen voor röntgenonderzoek afkomstig van niet-artsen de radioloog bereiken. Indien deze genegen 
zou zijn om een dergelijke aanvraag in behandeling te nemen, dan is het vervolgens aan deze arts/radioloog om 
aan de hand van de verstrekte gegevens, aanvullende anamnese, lichamelijk onderzoek en vroegere onderzoeksre-
sultaten te beoordelen of er een indicatie voor dit onderzoek bestaat. Onder deze omstandigheden komt de verant-
woordelijkheid voor de justificatie van het gebruik van ioniserende straling echter geheel bij de individuele radio-
loog te liggen. Of aan een dergelijk verzoek van een niet-arts kan en zal worden voldaan is afhankelijk van een 
aantal factoren, zoals: 
- opleiding, gebied van deskundigheid, beroep, ervaring en andere kwaliteiten van de verzoeker, diens relatie 

met en relevante gegevens over degene met betrekking tot wie een bepaalde verrichting wordt gevraagd, 
motief voor het verzoek en omschrijving van de gevraagde handeling; 

- wordt de indicatiestelling door de bevoegde onderschreven en wegen naar diens oordeel de te verwachten 
voordelen van de handeling op tegen de mogelijke nadelen? 

- zal de verrichting voor de verzoeker en voor degene op wie de handeling betrekking heeft het effect resp. de 
consequenties hebben die men als bevoegde en deskundige professional daarvan mag verwachten? Moet dus 
de handeling wat het waarschijnlijke vervolg betreft, in het belang worden geacht van de patiënt? 
is de bevoegde arts — lees radioloog — werkzaam in een contractuele relatie of anderszins in een setting waarin 
aan de aard en omvang van zijn beroepsuitoefening en praktijkvoering voorwaarden en grenzen zijn gesteld en 
bindende afspraken zijn gemaakt over o.a. aanvraag en uitvoering? 

- kan door of namens de radioloog voor de gevraagde en geleverde prestatie en de daarmede samenhangende 
kosten een tarief in rekening worden gebracht en zal deze declaratie door of namens de verzoeker of degene 
op wie de handeling werd toegepast (de 'cliënt') dan wel door diens verzekeraar, worden betaald? 
valt de gevraagde verrichting onder het volume over de totale omvang waarvan intern, binnen de instelling, 
en/of extern met de zorgverzekeraars, productieafspraken zijn gemaakt en/of worden het honorarium voor en 
de kosten samenhangend met de verrichting geacht te zijn begrepen in een overeengekomen jaarbudget? 

Conclusies en aanbevelingen 
I. De regelgeving met betrekking tot de beroepen in de individuele gezondheidszorg en de beroepsuitoefening 
maakt het in beginsel — juridisch legaal en zorginhoudelijk verantwoord — ongewenst, echter in de praktijk niet 
onmogelijk, dat een verzoek van een niet-arts tot het uitvoeren van een aan radiologen voorbehouden verrichting, 
waarvan de desbetreffende radioloog de indicatie en vraagstelling onderschrijft, door deze wordt gehonoreerd. 

II. Met het oog op: 
- de overeenkomsten van medisch specialisten met ziekenhuizen en zorgverzekeraars, 
- de voorwaardelijke aanspraken op verstrekkingen van verzekerden en de gebruiken wat betreft de vergoeding 

van door ondersteunende specialismen geleverde zorg, 
de inhoudelijke overwegingen betreffende de voorkeur voor artsen als aanvragers van radiologische verrichtingen, 
de door de politiek breed gesteunde opvattingen van de overheid over de noodzaak van volumebeperking en 
kostenbeheersing, 
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de voorstellen van de commissie Biesheuvel over de medisch-specialistische zorg als niet-geoormerkt onder-
deel van de verstrekking 'ziekenhuiszorg', over de van aantal en aard der verrichtingen te ontkoppelen honore-
ring van medisch specialisten, en over het primaat van de ziekenhuisdirectie bij het plaatselijk overleg met de 
zorgverzekeraars over o.a. de productie van medisch specialisten, 
de rol van de huisarts als eerste behandelaar, poortwachter en primaire verwijzer, 

is het voor de NVvR, de maatschappen/samenwerkingsverbanden radiologie en de individuele radiologen beleids-
matig niet gewenst (en financieel niet aantrekkelijk) actief te bevorderen dat radiologische verrichtingen op ver-
zoek van de patiënt zelf of van een beoefenaar-niet-arts op het terrein van de individuele gezondheidszorg, zullen 
worden uitgevoerd, uitzonderingen daargelaten. 

III. Indien door de bevoegde arts/radioloog een aanvraag door een niet-arts tot het uitvoeren van een voorbehouden 
handeling — i.c. een radiologisch onderzoek — bij een patiënt wordt gehonoreerd, dan is deze radioloog alleen en 
volledig verantwoordelijk voor de rechtvaardiging van de toepassing van ioniserende stralen. Deze rechtvaardiging 
zal op individuele basis, d.w.z. met betrekking tot een individuele patiënt, moeten geschieden. Het is daarom niet 
gewenst om een categorie van beroepsbeoefenaars (bijv. chiropractoren) te benoemen ten aanzien waarvan aanvra-
gen in beginsel wel door de radiologen zullen worden overgenomen. 

IV. De financiering van rbntgenonderzoek in het kader van niet verzekerde resp. wél verzekerde, maar niet op ver-
wijzing door de huisarts uitgevoerde (bijv. paramedische en chiropractische) behandelingen dient adequaat te wor-
den geregeld, d.w.z. buiten de budgettaire kaders van het JOZ te geschieden. Hiertoe is tripartite overleg met de 
directie curatieve zorg van VWS noodzakelijk. 

2. Inzage en kopie van de resultaten van radiologisch onderzoek door een niet-arts 
Ingevolge de bepalingen van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst moet een verzoek van een persoon 
aan de radioloog tot het verkrijgen van inzage in de resultaten van een bepaald bij hem verricht onderzoek en/of 
van een kopie van het desbetreffende verslag en eventueel van kopieën van bepaalde foto's, in beginsel worden 
gehonoreerd. Voorts zijn in beginsel alleen artsen die betrokken zijn bij de actuele behandeling van de patiënt 
geautoriseerd om van diens radiologische gegevens, en dan nog voor zover voor de te leveren curatieve zorg rele-
vant, kennis te nemen. Aan een verzoek van een door de desbetreffende persoon schriftelijk gemachtigde, derde-
niet-arts (juridisch raadsman, paramedicus, alternatief genezer) tot het verkrijgen van inzage in de resultaten resp. 
van een kopie van het verslag resp. van kopieën van bepaalde foto's, betreffende een bepaald onderzoek dient in 
beginsel ook gevolg te worden gegeven. Het uitleenbeleid dat tot dusverre door de NVvR werd voorgestaan, bijv. 
t.a.v. chiropractoren, kan dan ook in deze zin worden herzien. Dit is temeer zo, omdat een ieder (bijv. alternatief 
genezers en andere beroepsbeoefenaars zijnde niet-arts) volgens de Wet BIG werkzaamheden op het gebied van de 
individuele gezondheidszorg mag verrichten. Aan dergelijke verzoeken om inzage/kopie kan door de radiologen, 
eventueel onder het stellen van aanvullende voorwaarden, worden voldaan. Deze voorwaarden kunnen o.a. betrek-
king hebben op de vraag of het radiologisch dossier de afdeling mag verlaten en op het voor het maken van 
kopieën in rekening te brengen tarief en de betaling daarvan. 
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Conclusies 
1. De patiënt/persoon (of diens wettelijk vertegenwoordiger) over wie radiologische gegevens op de afdeling 

resp. in de instelling aanwezig zijn, heeft desgevraagd (en na legitimatie) recht op inzage — op nader met de 
afdeling radiologie te bepalen tijd en plaats — en op het verkrijgen van kopieën van de resultaten (opnamen, 
verslagen/rapporten) van concreet door hem aan te geven radiologische verrichtingen. Daarbij hoeft hij niet 
mede te delen waarom resp. waarvoor hij over deze kennis en gegevens wenst te beschikken. Als de geregis-
treerde zich bij het inzien wil doen vergezellen door een ander, kan daar in beginsel geen bezwaar tegen wor-
den gemaakt. 

2. Op een gemotiveerd verzoek van een niet-arts (bijv. chiropractor, maar ook advocaat) om inzage/kopie van de 
resultaten van concreet aan te duiden radiologische verrichtingen, voorzien van een gerichte en eenduidige 
machtiging van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, dient — onder nader door de verantwoorde-
lijke radioloog te stellen voorwaarden en op nader te bepalen wijze — worden ingegaan. 

3. Als de verantwoordelijke radioloog daarvoor redenen aanwezig acht, gelegen in het belang van de persoon of 
betrokken derden, vindt over de eventuele reactie op het verzoek overleg plaats: 
— met de desbetreffende persoon resp. diens wettelijke vertegenwoordiger; 



- VRAGEN OVER 
UW DRAINAGE ? 
Wij hebben het Antwoord  ! 

De complete serie Drainage producten van UreSil 
is nu verkrijgbaar bij E-Z-EM Nederland. 

-hef erg, 
Introducer sets, Fixatiesystemen en Drainage zakken, 

ook een Mini-Pigtail

Gemakkelijk in te brengen - Patiëntvriendelijk 

Planckstraat 69 • 3316 GS Dordrecht 
Tel. 078 - 6185052 • Fax 078 - 6512018 



MemoRad 

— met de artsen op wier aanvraag de betreffende radiologische verrichtingen plaatsvonden, en/of 
met de huisarts. 

F.B.M. Sanders 
voorzitter CvB 

Agendapunt 9: Voorstel benoemingen nieuwe leden in secties, commissies, enz. 

Sectie Aspirantleden 
Door aftreden en wisseling is het bestuur nu als volgt samengesteld: 
T. Pels Rijcken — voorzitter, tevens adviserend lid Concilium Radiologicum 
T.R. Hendriksz — secretaris 
mw. S.H. de Bie — rentmeester, tevens toehoorder LVAG 
A.H.W.A. Eisen — lid, tevens adviserend lid Onderwijscommissie 
L.C. van Dijk — lid tevens lid EAR junior forum en adviserend lid Commissie In- en Uitstroom 

Commissie voor Beroepsaangelegenheden 
Als opvolger van F.B.M. Sanders is tot voorzitter benoemd collega dr. L.H.L. Winter uit het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis te Amsterdam. 

Concilium Radiologicum 
In opvolging van dr. B.G. Ziedses des Plantes is tot voorzitter benoemd collega prof.dr. J.L. Bloem uit het 
Academisch Ziekenhuis Leiden. 

Onderwijscommissie 
In opvolging van dr. F.M.J. Heijstraten wordt voorgesteld te benoemen dr. J.B.C.M. Puylaert uit het Westeinde 
Ziekenhuis Den Haag, als adviserend lid van het Concilium Radiologicum. 

Commissie Stralingshygiëne 
Als opvolgers van de aftredende leden dr. P.R. Algra, mw. H.F. Bol, H.F. Julius en dr. L.H.L. Winter wordt voorge-
steld te benoemen: 
H.F. Herfkens uit het Merwede Ziekenhuis te Dordrecht; 
Dr. L.H. Schultze Kool uit het Academisch Ziekenhuis Leiden; 
Dr. H. Zoetelief van het TNO te Rijswijk. 

Werkgroep Informed Consent/Patiëntenvoorlichting 
Als opvolger van dr. Ph. de Korte is benoemd 
dr. F.B.M. Joosten uit het Academisch Ziekenhuis Nijmegen. 

Nederlandse vertegenwoordiging in de European College of Radiological Education van de EAR en in de EAR 
Education Commission en Working Group 
Als opvolger van T.J.A. Bernt is benoemd dr. J.O. Barentsz uit het Academisch Ziekenhuis Nijmegen. 
Het bestuur adviseert akkoord te gaan met de voorgestelde benoemingen. 

Agendapunt 10: Wijziging reglement Sectie Neuroradiologie 

97/6002 
dossier 1.1., 2.5., 4.16.1. 
Het Sectiebestuur stelt de volgende wijzigingen voor: 
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LEDEN 
Artikel 4 
lid 1. Leden kunnen zijn, leden van de NVvR, etc. etc. (ongewijzigd). 
lid 2. Ereleden kunnen zijn personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Sectie 
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Neuroradiologie of de neuroradiologie in Nederland. 
lid 3. (voorheen lid 2) Het lidmaatschap van de Sectie eindigt door etc. etc. (ongewijzigd). 

BESTUUR 
Artikel 5 
lid 4. Tweede zin vervalt, aangezien de Sectie in en buiten rechte wordt vertegenwoordigd door het 

Verenigingsbestuur. 
Het bestuur adviseert deze wijzigingen over te nemen. 

Agendapunt 11: Toelating nieuwe leden per 22 maart 1997 

Voor het aspirantlidmaatschap hebben zich aangemeld: 
H.A. Avenarius De Wever Ziekenhuis Heerlen 
R.H. Chin 
S. Dwarkasing 
O.M. van Delden 
L.C.W. de Jonge 
E.M. van Keulen 
M.B.J.M. Korst 
D.R. Laurens 
mw. I.F. Lim A Po 
M.A. Ludviksson 
A. van der Lugt 
mw. A.L. Oen 
W. Prevoo 
M.P. van Proosdij 
U. Umans 
G.J. Wagenmakers 
mw. T.P. Willems 

Leyenburg Ziekenhuis Den Haag 
Academisch Ziekenhuis Rotterdam 
Academisch Medisch Centrum Amsterdam 
Academisch Medisch Centrum Amsterdam 
Academisch Medisch Centrum Amsterdam 
Academisch Ziekenhuis Nijmegen 
Academisch Ziekenhuis Maastricht 
Leyenburg Ziekenhuis Den Haag 
Academisch Ziekenhuis Rotterdam 
Academisch Ziekenhuis Rotterdam 
Academisch Ziekenhuis V.U. Amsterdam 
Academisch Ziekenhuis V.U. Amsterdam 
Stichting Deventer Ziekenhuizen 
Academisch Ziekenhuis V.U. Amsterdam 
Stichting Deventer Ziekenhuizen 
Academisch Ziekenhuis Groningen 

Voor het buitengewone lidmaatschap hebben zich aangemeld: 
mw. D.A.C. Duyndam Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 
Dr. R.L. Kamman Academisch Ziekenhuis Groningen 

Voor het gewone lidmaatschap heeft zich aangemeld: 
R.W.J. de Vries Dr. J. Taamskliniek Curgao, 

Nederlandse Antillen 

dr. Ph.J. de Korte 
W.M.C. Mallens 
prof.dr. J.S. Laméris 
drs. A.J. Bakker 
drs. A.J. Bakker 
drs. A.J. Bakker 
prof.dr. J.H.J. Ruijs 
prof.dr. B.K. Janevski 
W.M.C. Mallens 
prof.dr. J.S. Laméris 
prof.dr. J.S. Laméris 
prof.dr. R.A. Manoliu 
prof.dr. R.A. Manoliu 
J.C.N.M. Aarts 
prof.dr. R.A. Manoliu 
J.C.N.M. Aarts 
dr. E. van der Jagt 

dr. J.C. de Valois 
Dr. E.L. Mooyaart 

prof.dr. W.P.Th.M. Mali en 
prof.dr. P.F.G.M. van Waes 

Volgens art. 2 lid 4 van het huishoudelijk reglement kan ieder gewoon lid tot uiterlijk 5 dagen vóór 22 maart 1997 
de eerste secretaris berichten, dat over de toelating van bovengenoemde kandidaat bij schriftelijke stemming dient 
te worden beslist. Als geen der gewone leden van dit recht gebruikt maakt, wordt de Algemene Vergadering geacht 
akkoord te gaan met de toelating van de bovengenoemde leden. 

Dr. J.A.M. Lemmens 
secretaris 
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De NVvR feliciteert

A.R. van den Biezenbos, 
R.A. Buiskool, 
A.D. Montauban van Swijndregt, 
G.G. Naafs, 
J.A. de Priester, 
D.G. Sanders, 
C.A.J. van der Worp, 
A.F.J. Wijst, 

Academisch Ziekenhuis Utrecht 
Academisch Ziekenhuis Rotterdam 
Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 
Academisch Ziekenhuis Groningen 
Academisch Ziekenhuis Maastricht 
Ziekenhuis Maastricht 
St. Clara Ziekenhuis Rotterdam 
Academisch Ziekenhuis Utrecht 

bij het behalen van het diploma! 

Dit diploma zal hen worden overhandigd tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van zaterdag 22 maart 1997 te Utrecht. 

De toekenning van de Philips-prijs 1996 

De Philips-prijs is een prijs ingesteld voor wetenschap-
pelijk onderzoek in de klinische radiologie, dat hoofdza-
kelijk in het Koninkrijk der Nederlanden moet hebben 
plaatsgevonden en waarbij de onderzoeker geen radio-
loog hoeft te zijn. Deze prijs werd uitgereikt op de 
Radiologendagen 1996 te Veldhoven. Namens de jury 
sprak Prof dr. H.E. Schutte: 

In een TV-uitzending over wat er van enkele winnaars 
van het Belgische Elisabeth-concours terechtgekomen is, 
merkte een van de laureaten op: "Jureren is een kwestie 
van puur toeval, een prijs wordt toegekend door een stel 
oude mannen, en hun oordeel hangt af van hoe ze gesla-
pen hebben, of ze die ochtend constipatie hadden". 

Welnu, de leden van de jury voor de Philips-prijs, te 
weten: 
- de voorzitter van het Convent van Hoogleraren 

Radiologie (Van Voorthuisen); 
- de voorzitter van de Commissie Onderwijs 

(Ritsema); 
- de voorzitter van de NVvR (Den Heeten); 

- de Nederlandse editor-in-chief van de EJR (Schutte); 
de secretaris Van Andel en 

- de vertegenwoordiger van Philips (Van der 
Cammen), 

hebben ongeacht hun functioneren zich van hun taak 
gekweten. 

Ingezonden werden dit jaar vijf proefschriften, zes 
artikelen of serie-artikelen en een scriptie van een fysio-
therapeut. Om zo min mogelijk appels met peren te ver-
gelijken werd voor 1997 besloten om alleen proefschrif-
ten uit het voorafgaande kalenderjaar in aanmerking te 
laten komen. 

De jury let bij haar beoordeling op een aantal karak-
teristieken. Het onderwerp moet de klinische radiologie 
betreffen. Er moet een duidelijke vraagstelling zijn en 
deze dient in het werk ook uiteindelijk te worden beant-
woord. Als vergeleken wordt met werk van andere seri-
euze kandidaten, wordt het gewaardeerd als het werk 
niet alleen blijk geeft van hoge wetenschappelijke kwali-
teit, maar tevens een educatieve functie heeft voor de kli-
nische praktijk. Opgemerkt wordt dat publicatie van een 
aantal hoofdstukken uit het werk in belangrijke tijd-
schriften in belangrijke mate de doorslag kan geven. 



MemoR ad 

Voor 1996 heeft de jury besloten het werk van dr. 
Hendrik-Jan van der Woude, getiteld "Monitoring neoad-
juvant chemotherapy in patients with high-grade bone 
sarcomas; preoperative assessment of response with 
emphasis on perfusion-sensitive imaging techniques", 
dat als proefschrift werd verdedigd in Leiden op 19 
oktober 1995, voor de Philips-prijs voor te dragen, en 
wel om de volgende redenen. Het werk demonstreert op 
fraaie wijze de voor- en nadelen van verschillende beeld-
vormende technieken die de veranderingen van de thera-
pie op bottumoren kunnen aantonen. Het draagt parame-
ters aan om respons op therapie te onderkennen en geeft 
duidelijk aan welke technieken de beste resultaten geven. 

Het klinische onderzoek is helder beschreven, en er 
wordt een algoritme verstrekt waarmee de geïnteresseer-
de op weg kan. Het werk is voor de klinische radiologie 
een waardevolle handleiding en is belangrijk voor de 
verdere ontwikkeling van MRI in het bijzonder. Een deel 
van het werk werd in belangrijke tijdschriften gepubli-
ceerd. Voor de verdediging kreeg Van der Woude cum 
laude. Voor twee artikelen die in Skeletal Radiology ver-
schenen kregen de auteurs (waarvan Van der Woude de 
eerste auteur was), de prijs voor het beste artikel 
geschreven in 1994 in dat tijdschrift. 

Wij wensen collega Van der Woude geluk met zijn 
verworvenheid. 

In memoriam Th.B. Paping, 
28 februari 1943 — 14 november 1996 

Op 14 november 1996 is bij een onnodig verkeersongeval onze collega, maat en kameraad Theo Paping om het leven 
gekomen. Na korte tijd als huisarts werkzaam te zijn geweest, volgde hij een opleiding tot radioloog in het Catharina 
Ziekenhuis te Eindhoven. In 1979 kwam Theo in de maatschap van het toenmalige Diakonessenhuis te Leeuwarden. 
Bij de fusie van de maatschappen van het Triotel en later met het Bonifatius Hospitaal bleek hij een energiek en 
gedreven onderhandelaar. Zijn gedegen kennis van zaken was eveneens van grote waarde in de vele commissies 
waarin hij participeerde, o.a. de bouwcommissie en de honoreringscommissie. Hij fungeerde ook als penningmeester 
van de Friese Vereniging voor Radiologie. 

Bovenal was hij een uiterst kundig en technisch bekwaam all-round radioloog, waar zijn naaste collega's zelden 
tevergeefs een beroep op deden: niets was hem te veel. Een geliefd aanspreekpunt voor assistenten én een vaderfi-
guur voor het personeel is weggevallen. Niemand is onvervangbaar, maar zijn sterke persoonlijkheid laat een grote 
leegte achter. Wij, zijn maten, zullen ons hem blijven herinneren zoals hij was: eenvoudig, recht-door-zee en zonder 
opsmuk. 

Hopelijk kunnen wij voor Maria en zijn drie kinderen voor de komende tijd voldoende steun betekenen. 

H.B.W. Gort 
Ph.R. Tondu 
Medisch Centrum Leeuwarden 
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