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Editori al 
Dr. J.A.M. Lemmens, secretaris 

Vanzelfsprekend 

Jaargang 3 nummer 1 ligt nu alweer voor u. Voor de meesten een bekend gezicht en voor sommigen zelfs een 
`gewoon' gezicht. Het is duidelijk dat MemoRad nog steeds een tijdschrift in opbouw is, waarvan de functie nog 
steeds verder groeit. Naast publicatie van die zaken waar het bestuur, de secties, commissies en werkgroepen van 
de vereniging mee bezig zijn, moet de functie van platform voor de afzonderlijke radioloog nog verder groeien. De 
voorbije nummers hebben bewezen dat dit mogelijk en wenselijk is. 

Achter elke vanzelfsprekendheid gaat evenwel een berg werk schuil. Het enige niet vanzelfsprekende is de 
dankbaarheid aan iedereen die zich inzet om de vereniging zo te laten draaien. Namens het bestuur is hier een har-
telijk woord van dank op zijn plaats voor alle leden die 'vanzelfsprekend' hun tijd en inzet aan de vereniging 
gaven! 

Het feit dat MemoRad niet meer is weg te denken uit het landschap van de Nederlandse radioloog, stemt tot 
grote dankbaarheid en zet aan tot verdergaan met het leveren van de inspanning, nodig om het vanzelfsprekende 
blad weer vanzelfsprekend op het juiste adres te krijgen. Opnieuw de vanzelfsprekende oproep aan de leden van 
secties, commissies en werkgroepen om het werk van hun groep te presenteren aan een breder publiek. De publica-
tie van de toekomstvisie van secties, commissies of werkgroepen in MemoRad is nog niet vanzelfsprekend, maar 
het zou wel goed zijn als ook hier een soort vanzelfsprekendheid kwam. Dit is belangrijk omdat het zaken betreft 
die een breed draagvlak behoeven. Belangrijk ook, om er op die manier weer op te wijzen dat vanzelfsprekendheid 
iets is dat werk en inzet kost. Dat er dankzij is en niet ondanks. 

Het in dit nummer gepresenteerde verslag van een vergadering over het beleid van de vereniging is hiervan een 
treffend voorbeeld. In dit verslag kunt u lezen hoeveel werk en inzet van de betrokkenen wordt gevraagd om een 
beleid voor de toekomst te formuleren. 

In die toekomst wordt er gestreefd naar professionalisering. Charitatief zal plaats moeten maken voor professio-
neel. Niet omdat er minder betrokkenheid of minder hart voor de zaak zou zijn, maar omdat het zakelijker kan en 
moet om een vanzelfsprekendheid te continueren. 

De eerste producten van de nieuwe administratieve professionalisering heeft u inmiddels al ontvangen, tezamen 
met het nieuwe adres van het bureau van de NVvR. Ook hier geldt dat we hopen dat dit na een jaar een vanzelf-
sprekendheid is. Lukt ons deze vanzelfsprekendheid, dan is de toekomst van de Nederlandse Vereniging voor 
Radiologie opnieuw voor enkele jaren zeker gesteld: onze toekomst, en daar deden we het immers om! 
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Beleidsplan Nederlandse Vereniging 
voor Radiologie 
Voortgangsrapportage 

G.J. den Heeten 
F.B.M. Sanders 
H.F. Herfkens 
L.H.L. Winter 

De Nederlandse Vereniging voor Radiologie kent een 
structureel overleg tussen bestuur en de Commissie 
voor Beroepsaangelegenheden (CvB). In het afgelopen 
jaar bestond dit overlegorgaan uit vier personen, te 
weten: de scheidend voorzitter van de CvB, Floris 
Sanders; de inkomend voorzitter van de CvB, Loek 
Winter; de vice-voorzitter van de Vereniging, Freek 
Herflcens, en de voorzitter van de Vereniging, Ard den 
Heeten. 

In dit overleg ontstond het voornemen om tot een 
beleidsplan voor de Nederlandse Vereniging voor 
Radiologie te komen, met als doel een middellange- en 
langetermijnvisie op de toekomst van het specialisme 
Radiologie en een daarmee samenhangend beleid van 
de Nederlandse Vereniging voor Radiologie te creëren. 
Op de voorjaarsvergadering van 1997 werd besloten tot 
uitvoer van dit plan. 

Onder voorzitterschap van Loek Winter is begin 1997 
een start gemaakt, waarbij er voor de volgende opzet is 
gekozen. Een aantal leden van de Vereniging werden op 
persoonlijke titel benaderd om paarsgewijs een essay te 
schrijven over een aantal voor de Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie relevante onderwerpen. 
Ondersteuning werd gevraagd en gekregen van J. van 
den Heuvel, arts, manager bedrijfsvoering afdeling 
Radiologie Academisch Ziekenhuis Utrecht, en prof. dr. 
A.P.W.P. van Montfort, directeur van het NZi te 
Utrecht. 

De onderwerpen zijn: 
1. capaciteitsbepaling/behoefteraming; 
2. opleiding/bij- en nascholing, wetenschap; 
3 maatschappelijke positie van de radioloog; 
4. informatietechnologie; 
5. medisch-technologische ontwikkelingen; 
6. verenigingsstructuur; 
7. globalisering/EU-aspecten; 
8. kwaliteit; 
9. wetenschapsbeleid 

Op 11 september 1997 werd een eerste plenaire bespre-

king gehouden over de verschillende bijdragen van de 
auteurskoppels. Deze vergadering werd geleid door col-
lega Van den Heuvel en professor Van Montfort, waar-
bij het de bedoeling was dat de auteurs over en weer 
elkaars publicaties zouden kunnen becommentariëren. 

Na enige discussie kon de vergadering zich in de vol-
gende doelstellingen vinden: 
1. het bewerkstelligen van een hoge kwaliteit van 

radiologische zorg; 
2. het stimuleren van een hoger wetenschappelijk 

niveau; 
3. het versterken van de klinische betrokkenheid van 

de radiologie, waarbij het vak zal veranderen van 
ondersteunend naar aansturend in het zorgproces; 

4. een betere structuur van de Vereniging. 

Voorts zal er een heldere omschrijving moeten komen 
van de verwachte toekomstige ontwikkelingen en een 
visie op het functioneren van de radioloog in 2005. 
Naar aanleiding van de discussie tijdens deze bijeen-
komst heeft de Werkgroep Beleidsplanontwikkeling 
gekozen voor de volgende opzet: 

1. het verzamelen van de eerste versies van de auteurs-
bijdragen; 

2. het bespreken en toetsen van een aantal voor de 
radiologie belangrijke onderwerpen aan een 
extern maatschappelijk referentiekader 
(14 november 1997); 

3. aanpassing van auteursbijdragen naar aanleiding van 
deze bijeenkomst; 

4. bespreking van het conceptbeleidsplan met een 
medisch-specialistisch referentiekader bestaande uit 
vertegenwoordigers van klinische specialismen; 

5. bespreking van het conceptbeleidsplan in verschil-
lende secties en commissies van de Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie; 

6. bespreking van het conceptbeleidsplan in de ALV 
van de NVvR; 

7. besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering. 3 
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Het doel van deze bijdrage is om een samenvatting te 
geven van de belangrijkste zaken die werden besproken 
op de bijeenkomst van 14 november 1997 met het 
externe referentiekader. 

Minisymposium beleidsplan NVvR 
14 november 1997 — Domus Medica, 
Utrecht 

Na een korte inleiding door de voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie over de achter-
gronden van het initiatief van beleidsplanontwikkeling 
Radiologie, werden de verschillende deelnemers aan dit 
minisymposium aan elkaar voorgesteld (zie deelnemers-
lijst p.14). Hierna opende de dagvoorzitter, prof. dr. 
A.P.W.P. van Montfort, de bijeenkomst. Hij onderstreepte 
het nut van deze bijeenkomst als start van de beleidscy-
clus binnen de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. 
Het is belangrijk om te weten hoe men aankijkt tegen de 
radiologie en het beroep van radioloog. 

De ochtend was opgebouwd rond drie thema's, 
nl. beroepsinhoud, vakinhoud en wetenschap. Er was 
een drietal sprekers aangezocht om naar aanleiding van 
deze onderwerpen een korte inleiding te houden met 
een aantal concrete vragen die voor de verdere vorming 
van het beleidsplan van belang zijn. In het navolgende 
worden de belangrijkste zaken op basis van de chrono-
logische volgorde van de verschillende voordrachten en 
de punten die bij de discussie naar voren kwamen, 
behandeld. 

Opening door G.J. den Heeten, 
voorzitter Nederlandse Vereniging voor Radiologie 

Vanaf het begin van deze eeuw heeft zich een ontwik-
keling voorgedaan van de individuele relatie 
patiënt/dokter (met de daaraan verbonden individuele 
honoreringssystematiek) naar een systeem van risico-
spreiding via de zorgverzekeraars, en van de individuele 
behandelingsovereenkomst naar een specialistische 
betrokkenheid bij jaarlijks af te spreken contracten met 
de verzekeraars. Deze laatste identificeren zichzelf 
steeds meer met de belangen van het collectief, en zoals 
iedereen weet hoeven deze lang niet altijd parallel te 
lopen met de belangen van het individu. Dit is de para-
dox waar we in de gezondheidszorg elke dag weer mee 
te maken hebben, ondanks de wettelijke inkadering van 
de rechten van het individu via de WGBO. 

Voor de boven geschetste paradox zal een uitweg 
moeten worden gevonden. Te lang heeft de medisch 
specialist zich in zijn wijze van zorgaanbieder niet wil-
len laten beïnvloeden door de maatschappelijke en poli-
tieke realiteit. De Nederlandse Vereniging voor 
Radiologie probeert nu initiatieven te ontplooien vanuit 

de beroepsgroep zelf om zodoende proactief beleid te 
formuleren. Door de ontwikkelingen binnen de radiolo-
gie van de afgelopen 25 jaar is een herbezinning nood-
zakelijk. Waar staat de radiologie over 25 jaar? Bestaat 
het specialisme dan nog? Een goed moment voor de 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie om een aantal 
zaken uit te diepen. Van belang is om daarbij niet in de 
val te lopen van medisch-specialistisch navelstaren, 
maar ook daadwerkelijk rekening te houden met gelui-
den en meningen vanuit de maatschappij. 

Beroepsinhoud 

Voordracht F.B.M. Sanders 

De beeldvorming bij het publiek 
Radiologen zijn medisch specialisten die met een kan-
toorbaan (te) veel geld verdienen, en die zich tijdens de 
diensturen niet of nauwelijks in het ziekenhuis verto-
nen. Zelf zien ze nauwelijks patiënten; het 'echte' werk 
laten zij over aan karig betaalde laboranten, terwijl zij 
de honoraria opstrijken. 

De behandelend specialisten zien de foto's meestal 
toch zelf, en als de radioloog de onderzoeken al van een 
verslag voorziet, komt dat meestal als mosterd na de 
maaltijd: het heeft geen invloed meer op de besluitvor-
ming tussen specialist en patiënt. 

Wat hun deskundigheid betreft: deze is gering, in 
ieder geval veel minder dan die van de behandelaars. Ze 
houden elkaar — net als alle andere specialisten —
natuurlijk ook altijd de hand boven het hoofd en ver-
schuilen zich achter vage uitspraken en ellenlange lijs-
ten van differentiaaldiagnoses, zonder uitspraken over 
de waarschijnlijkheid van enig ziektebeeld of praktische 
suggesties voor vervolgonderzoek. 

Binnen het ziekenhuis zijn radiologen ook al niet de 
meest actieve specialisten. Zij schitteren door afwezig-
heid in de meeste staf- en ziekenhuiscommissies. De 
serviceverlening door de afdelingen Radiologie aan de 
verwijzers uit eerste en tweede lijn schiet tekort: lange 
wachttijden, zowel voor het krijgen van een afspraak als 
op de afdeling Radiologie zelf, en pas dagen later 
beschikbaar komende verslagen. 

Van een deugdelijk kwaliteitsbeleid is in de gezond-
heidszorg — anders dan in het bedrijfsleven met zijn 
harde concurrentie — veelal geen sprake, en de radiolo-
gie zal daarop geen uitzondering vormen. Zowel medi-
sche fouten als de aanwezigheid van onvoldoende com-
municatieve vaardigheden bij radiologen worden 'met 
de mantel der liefde bedekt'. Dat daardoor hele maat-
schappen en afdelingen Radiologie — nota bene de 
duurste afdeling van het ziekenhuis — disfunctioneren 
wordt gemakshalve vergeten. Er is geen enkel zelfreini-
gend vermogen in die beroepsgroep aanwezig, en bij 
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het ontbreken van de normale marktmechanismen is 
ook de klant niet in de positie om hierin bij te sturen. 

Het is daarom met radiologen als met alle (bureau-
of kantoorhoudende) specialisten: hoog tijd dat die pro-
fessionals in een dienstverband worden gedwongen 
zodat de ziekenhuisdirecties eens normaal kunnen zeg-
gen waar het op staat, en veranderingen ten goede kun-
nen afdwingen. Weg met die zogenaamde 'nevenschik-
king', die alleen maar gericht is op de fiscale voordelen 
van het ondernemerschap en verder weinig inhoud 
heeft. 

Geachte leden van het externe toetsingskader: de kans 
is groot dat u tot dusverre — althans vanuit een consu-
mentenrol — weinig contact met de Radiologie heeft 
gehad. De kans is evenzeer aanwezig, dat u zich her-
kent in enkele van de badinerende uitspraken in het 
bovenstaande. Als dat zo is, dan hebben de radiologen 
en dan heeft de Radiologie een imagoprobleem. 

Wat zijn 'onze' feiten: 
de honorering van radiologen en de onkostenvergoe-
ding van de ziekenhuizen is erop gebaseerd dat er 
voor relevante onderdelen van het vakgebied — waar 
doelmatig — ondersteuning door hulppersoneel 
plaatsvindt; 

- wat het appèl betreft dat in diensturen op radiolo-
gen wordt gedaan, kan worden gesteld dat zij — met 
de komst van echografie, CT en interventieradiolo-
gie — tot de goede middenmotors onder de specialis-
ten kunnen worden gerekend; 
de NVvR is van oordeel — en draagt dat ook actief 
uit — dat een volledig onderzoek zowel opnamen als 
verslag omvat, en dat dit verslag zo snel mogelijk 
aan het dossier moet worden toegevoegd, zodat de 
verwijzer van beide kennis kan nemen. Het verslag 
dient aan een aantal basale voorwaarden te voldoen; 
de tevredenheid van externe verwijzers — veelal 
huisartsen — over afdelingen Radiologie is diverse 
malen onderzocht, waarbij zeer positieve resultaten 
werden geboekt; 

- de NVvR voert een zeer actief bij- en nascholings-
beleid, heeft een actieve Commissie Kwaliteitsbe-
vordering, en is goed op weg met een visitatiepro-
ject voor niet- opleidingsklinieken; 

- de Beroepsbelangencommissie van de NVvR heeft 
procedures ontwikkeld voor bemiddeling, instelling 
van een commissie van advies of arbitrage voor die 
radiologen, maatschappen of ziekenhuizen/staven 
die daarom verzoeken. Toch is het in de praktijk 
vaak moeilijk om goed bij te sturen in geval van 
aantoonbaar disfunctioneren; 
in veel gevallen is een der radiologen het hoofd van 
de afdeling Radiologie: een vorm van doorgaans 

niet gehonoreerde managementparticipatie die wijst 
op een hoge mate van organisatorische belangstel-
ling voor en betrokkenheid bij die afdeling; 
het ondernemerschap van medisch specialisten in 
het algemeen en van radiologen in het bijzonder 
heeft, gelet op de productiviteit enerzijds en doelma-
tigheid/kostprijs anderzijds, bezien in internationaal 
perspectief, zijn waarde meer dan bewezen. De 
radiologische consumptie per hoofd van de 
Nederlandse bevolking behoort tot de laagste in 
moderne samenlevingen (de helft van die in de VS 
en Japan); 

- de meerwaarde van dit ondernemerschap zal onder-
werp van politieke en maatschappelijke discussie 
blijven. Belangrijke toetsstenen daarin zullen zijn de 
kwaliteit en de doelmatigheid van het specialistisch 
handelen en de wijze waarop de medisch specialis-
ten als zelfstandig ondernemers erin slagen om aan 
de gevraagde organisatorische en functionele inte-
gratie met het ziekenhuis vorm te geven; 
reeds jaren vormen vrouwen de meerderheid van alle 
studenten geneeskunde in Nederland. Zij slagen er in 
mindere mate dan uit deze meerderheid zou kunnen 
worden afgeleid, in om tot de opleidingen tot 
medisch specialist te worden toegelaten. De radiolo-
gie vormt op dat beeld geen uitzondering. Daarnaast 
is er sprake van een toenemende vraag naar deeltijd-
arbeid en een geformaliseerd dienstverband. Daaruit 
zullen consequenties moeten worden getrokken. 

Discussie 

* Het imago 
Vanuit het extern referentiekader passeert een groot 
aantal aspecten de revue 

- De geschetste karikatuur van de radioloog zou bij 
een deel van het grote publiek kunnen leven, maar 
bij een belangrijk deel heeft de radioloog helemaal 
geen imago. Dat wordt veroorzaakt door het vaak 
'niet-herkenbaar-zijn' van de radioloog. Het 
`publiek' ziet de radioloog vaak niet en denkt dat 
deze een onderdeel is van de ziekenhuisorganisatie, 
zoals de verpleegkundige, de klinisch chemicus, de 
apotheker etc. De karikatuur lijkt ook sprekend op 
die van de apotheker en nog enige andere beroepen. 
Er ontstaan veel misverstanden omdat bijv. de chi-
rurg als 'sterk zichtbaar' en de radioloog als bijna 
`onzichtbaar' wordt gezien. Patiënten kunnen het als 
hinderlijk ervaren rekeningen te krijgen van een spe-
cialist die ze niet hebben 'gezien'. 

- De aanduiding van 'gemakkelijke grootverdiener' 
wordt — niet geheel ten onrechte — wat snel in de 
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mond genomen en is gebaseerd op een achterhaald 
stukloontarief, dat bovendien op onderdelen is geba-
seerd op een achterhaalde tarifering, gering veron-
derstelde disutility en derhalve in dat kader weinig 
`uitstraling'. 

Maar het komt wel goed met het imago van de 
radioloog, omdat duidelijk aan het worden is dat de 
Radiologie een steeds centralere plaats in het zie-
kenhuis inneemt. De groei van de Radiologie en de 
betekenis ervan voor de klinische praktijk zullen 
enorm toenemen. De onontkoombare groei van de 
interactie met andere specialismen m.b.t. het verle-
nen van service, helpen met besluitvorming, een rol 
in de strategie van de diagnostiek, zal de belangrijk-
ste handicap van het imago van de radioloog — te 
veel naar binnen gekeerd en te weinig naar buiten 
gericht en te weinig meedenkend met de kliniek —
op den duur grotendeels wegnemen. 

Ook de radiologie moet echter — zoals vele medisch 
specialismen — het 'zelfreinigend vermogen' verder 
ontwikkelen. De interne kwaliteit van functioneren 
gemeten aan het niveau van de opleiding, de resulta-
ten van het systeem van visitaties etc. laten op zich-
zelf weinig te wensen over. De positie van de radio-
loog in het ziekenhuis wordt steeds belangrijker, en 
daarmee zal de rol van de radioloog moeten veran-
deren en zal het imago veranderen. 

Het gaat overigens minder om het imago van een spe-
cialist of specialisme, maar vooral om de 'performance' 
van de instelling in haar geheel. Dat is de performance 
die de patiënt/cliënt krijgt aangeboden van de 'keten' of 
als 'proces'. Daar rekent de klant het instituut op af. De 
kern wordt dan gevormd door teamwork en integrale 
organisatie. 

- Voorts: het imago is pas dan interessant als het 
slecht is. Voor relatiegroepen van de radioloog zoals 
de verzekeraars speelt het imago niet. De verzeke-
raar beoordeelt de totale prestatie. Men spreekt 
elkaar pas bij gerichte initiatieven. Dat biedt de 
radioloog de kans het voortouw te nemen en aan te 
tonen wat hij kan, niet alleen in termen van de dia-
gnostiek, maar veel meer in de managementtaak en 
in de coaching. Hoe meer de nadruk daar ligt, hoe 
interessanter de radioloog als gesprekspartner wordt, 
o.a. voor de verzekeraar. 

Politiek gezien is er 'geen imago', en pas op dat het 
niet een negatief imago wordt. Overigens: het hele 
beeld van de specialist als 'zakkenvuller' kan van tafel. 
De versnippering in de geledingen van specialisten, met 

naar de politiek toe sterk aan de rem trekken en tegen-
werking, heeft dat verkeerde beeld beslist gestimuleerd. 

- De positie van de radiologen t.o.v. 'aanvragers' zit 
wel goed, maar t.o.v. de patiënten moet de radioloog 
meer naam, gezicht en stem krijgen om inhoudelijke 
redenen, niet om het imago. Het gaat om indicatie, 
wijze van uitvoering van onderzoek, attitude, beje-
gening van patiënten en informatie/communicatie 
met de patiënten. Het contact met de individuele 
contractant — de patiënt — moet beter worden om 
medisch-inhoudelijke redenen en niet vanwege het 
imago. 

Algemene conclusies ten opzichte van het imago: 
- ten aanzien van het imagoprobleem kan worden 

gesteld dat dit voor een belangrijk deel voor het 
publiek en de beleidsmakers niet bestaat. De specia-
list wordt tegenwoordig veel meer afgerekend op de 
prestatie van het collectief waarin hij functioneert; 

- als er al een imagoprobleem is, dan is dit vooral aan 
te pakken door veel meer op de inhoud in te gaan 
dan alleen maar naar de buitenkant te kijken van het 
imago; 

- imago is een resultante van het inhoudelijk proces. 
Het heeft geen zin om alleen de buitenkant te attaqueren 
door er een nieuw laagje verf op aan te brengen; 
- het imago kan positief worden beïnvloed bij beleids-
makers als men zich — zoals dat ook voor meerdere spe-
cialismen geldt met betrekking tot de inkomenssituatie 
— constructief opstelt bij de vormgeving van het geïnte-
greerd medisch specialistisch bedrijf. 

* Zelfreinigend vermogen 

Vanuit het extern referentiekader wordt opgemerkt dat 
het vertrouwen van het publiek in medisch-specialisti-
sche zorg gebaseerd is op de veronderstelling dat de 
specialist zijn werk goed doet. Het is dus dringend 
nodig dat beroepsbeoefenaren elkaar flink aanpakken 
als zaken fout gaan of fout dreigen te gaan. 

Vanuit het intern referentiekader wordt gesteld dat 
er wel degelijk zelfreinigend vermogen is. Door visita-
tie en allerlei andere activiteiten zoals kwaliteitsmeting 
kan de beroepsgroep zelf bepalen of in de maatschap of 
op een afdeling bepaalde zaken niet in orde zijn of 
verre van optimaal functioneren. Voorts zijn er andere 
mogelijkheden om bij disfunctionerende specialisten de 
zaken op te lossen. Belangrijker is dat de beroepsgroep 
ervoor zorgt dat men bijdraagt aan het algemene niveau 
van het functioneren, m.a.w. dat het minder geëigend is 
de enkele 'rotte appelen uit de mand' te verwijderen, 
maar veel meer om regelmatig 'alle appels op te poet-
sen'. 
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Bij problemen tussen de specialisten en de verzeke-
raars met betrekking tot het al dan niet vakbekwaam han-
delen zou een wetenschappelijke vereniging naar de ver-
zekeraars actief kunnen aanbieden een rol te vervullen 

Vanuit de verzekeraars uit het extern referentiekader 
wordt gesteld dat er vanuit bepaalde wetenschappelijke 
verenigingen wel krachtige uitspraken worden gedaan 
over het functioneren van bepaalde collegae. Dit in de 
geest van aanbevelingen (geen sancties), waar de verze-
keraar in samenwerking met de inspectie consequenties 
aan verbindt. Anderzijds zijn er ook ervaringen met 
bepaalde wetenschappelijke verenigingen die wel infor-
meel een oordeel willen geven, maar die niet bereid zijn 
dit op papier te zetten (ook niet in de zin van positieve 
aanbevelingen). 

Naar aanleiding van deze discussie komt ook de nood-
zaak van een 'gouden standaard' aan de orde. Het ont-
wikkelen van die gouden standaard (kwaliteitsrichtlijnen 
Radiologie) moet gebeuren door een wetenschappelijke 
vereniging die zich bezighoudt met wetenschap en 
inhoud van het betrokken vakgebied. De wetenschappe-
lijke verenigingen moeten vooral de normen, waarden en 
vakinhoud definiëren, duidelijker dan tot nu toe. 

Vanuit de consumentenhoek wordt gesteld dat het zelfrei-
nigend vermogen ook heeft te maken met toetsen, en dat 
men met de resultaten daarvan naar buiten durft te 
komen. Dat zal een positieve uitstraling hebben en het 
imago zeker bevorderen. Het is belangrijk dat het 
publiek/de consument weet en erkent dat de Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie ook pal staat voor de belan-
gen van dat publiek en die consument. 

De beroepsgroep moet toetsbaar zijn, d.w.z. men moet 
zich constructief en open opstellen. De beroepsgroep 
moet zich durven laten meten naar het percentage tevre-
den klanten. De resultaten moet zij durven te publiceren 
en te vergelijken. 

Vakinhoud 

Voordracht L.H.L Winter 

A. Ziekenhuis nieuwe stijl: patiëntgecentreerde zorg 

Moet de logistiek van het ziekenhuis worden gecentreerd 
rond de patiënt of rond de radioloog? 
Het huidige zorgaanbod is doktergecentreerd: er wordt 
verwezen naar een specialist met specifieke vakkennis 
van een bepaald orgaan of orgaansysteem. De organisatie 
is rondom de specialist georganiseerd: er is een afdeling 
Orthopedie, Neurologie, Radiologie, etc. Dit model gaat 
uit van een zo efficiënt mogelijke besteding van de tijd 

van de specialist. Dit model zou op zich goed functione-
ren als de klacht van de patiënt slechts aandacht nodig 
heeft van één specialisme. 

De realiteit is dat een aanmerkelijk gedeelte van de 
problemen resp. klachten die een patiënt heeft niet past 
binnen één medisch-specialistische discipline. Hierbij 
kan worden gedacht aan grote groepen zoals vaatpatiën-
ten, waarbij de specialismen Vaatchirurgie, Interne 
geneeskunde, Neurologie, Radiologie zijn betrokken. Bij 
rugproblemen zijn de Neurologie, Orthopedie, 
Neurochirurgie en Radiologie betrokken. De huidige spe-
cialistgeoriënteerde aanpak veroorzaakt fragmentering bij 
de vaak multidisciplinaire problematiek van de patiënt. 
Als een patiënt meerdere specialisten moet bezoeken, 
voldoet deze structuur vanuit het perspectief van de indi-
viduele patiënt minder goed, dit zowel wat de dienstver-
lening naar de patiënt als de informatieverzameling over 
de patiënt (meerdere statussen) betreft. 

Meerdere ziekenhuizen zijn bezig met het kantelen 
van de organisatie; er worden 'mamma-poliklinieken, 
rugcentra en vaatcentra' opgericht. Deze organisaties zijn 
rondom de patiënt georganiseerd. De medische discipli-
nes en medische faciliteiten worden rond de patiënt 
geplaatst. 

Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die in het 
bedrijfsleven: hier heeft productoriëntatie plaatsgemaakt 
voor klant-/consumentoriëntatie. Als voorbeeld kan aan 
Fokker worden gedacht. Fokker maakte kwalitatief hoog-
waardige producten, maar was hierbij nogal op de orga-
nisatie gecentreerd en niet bereid — of te laat bereid —
meer consumentgericht te gaan handelen. U weet wat er 
met Fokker gebeurd is. Een bedrijf als Philips heeft meer 
werk gemaakt van de transformatie van productoriëntatie 
naar consumentoriëntatie. 

Terug naar de gezondheidszorg: een aanmerkelijk gedeel-
te van de zorgvraag komt in aanmerking voor een meer 
consumentgeoriënteerde aanpak. Als we de patiëntgeo-
riënteerde aanpak doorvoeren, dan zal niet alleen de ser-
vice aan de patiënt verbeteren maar ook zal het medische 
proces beter in kaart gebracht kunnen worden; oftewel de 
kosten en baten van zorg worden beter evalueerbaar. De 
zorg zal hierdoor dus verbeteren 

Nu toegespitst op de diagnostiek: voor de diagnost is 
de consequentie van deze meer consumentgerichte aan-
pak enerzijds dat we ons nog actiever gaan richten op 
interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, door bijv. 
onderdeel uit te maken van een rugcentrum, vaatcentrum, 
mamma-poli etc. Anderzijds bestaat er daarbij een theo-
retisch gevaar van versplintering van de Radiologie als 
vak. 
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B. Medical technology assessment en diagnostiek: volgens bij alle patiënten met persisterende klachten 
wat is de rol van de diagnostisch manager? 

Waar staat de radioloog in de keten van medisch hande-
len of hetmedisch proces? Een gemiddeld proces ver-
loopt als volgt: 

anamnese; 
- lichamelijk onderzoek; 

diagnostiek (grotendeels beeldvormende diagnos-
tiek); 

- deels laboratoriumonderzoek; 
- therapie. 

De radioloog heeft de volgende rol in dit proces: 

allereerst bevestiging van verkregen informatie uit 
anamnese en lichamelijk onderzoek; 

- input voor therapie; 
- evaluatie van therapie. 

De radioloog heeft dus een belangrijke plaats in dit pro-
ces. 

Er is thans een proces gaande van rationaliseren van 
zorg oftewel de industrialisering van de sector gezond-
heidszorg, waarbij inzicht wordt opgebouwd in de kos-
ten en baten van zorg, zowel monetair als 'niet-mone-
tair' 

Dit proces van rationaliseren kent de stromingen 
discase management, MTA en evidence- based mcdicine. 
De diagnost behoort in dit proces een belangrijke plaats 
te hebben. De radioloog wordt dus een diagnostisch 
manager met kennis van kosten en baten van zorg. 

Waar staan we op dit moment? 
De actieve radioloog adviseert clinici tijdens besprekin-
gen en op andere momenten over de keuze van de dia-
gnostische modaliteiten gegeven de medische vraagstel-
ling. Dit advies is gebaseerd op opleiding en dagelijkse 
ervaring. Er ontbreekt echter structureel gekwantificeerd 
inzicht in de medische opbrengsten van diagnostisch 
handelen (want op onderdelen is dat er wel). Een ander 
aspect betreft de kosten van medisch-diagnostisch han-
delen. Er bestaat nauwelijks inzicht in de kosten van 
diagnostische procedures. Er is dus ook geen inzicht in 
de kosten van diagnostische profielen. Bij de toenemen-
de rationalisering zullen deze kostenaspecten zeker een 
rol gaan spelen. 

Als voorbeeld de rugpatiënt. In de huidige situatie 
wordt veel diagnostiek gedaan, zoals EMG, X-LWK, 
CT en MRI. De meest schaarse technologieën worden 
het laatst toegepast. Als nu de diagnostische opbrengst 
en de kosten gekwantificeerd zouden kunnen worden, 
zou het zo kunnen zijn dat de meest kosteneffectieve 
benadering eerst zes weken lang niets doen is, om ver-

een MR1 te maken. 

C. Het beroepsprofiel van de radioloog in de toe-
komst: technisch innovator of beheerder van alle 
beeldvormende technieken? 

Tot en met de jaren zeventig heeft de röntgenoloog 
gefunctioneerd als ondersteunend specialist, gebruikma-
kend van ffintgenstraling. In de jaren tachtig en negen-
tig zijn nieuwe technieken als echografie, CT en MRI 
en interventieradiologie veel toegepast en zeer waarde-
volle methoden in de dagelijkse praktijk geworden. De 
nieuwe, voornamelijk digitale, technieken zijn sterk 
gegroeid, parallel aan de explosieve groei en ontwikke-
ling van hard- en software in andere sectoren. 

De toegevoegde waarde van de discipline 
Radiologie is duidelijk toegenomen. Een van de uitin-
gen hiervan is dat het aantal specialisten in dit vak in 
aantal fors is toegenomen. 

Onder meer door de toenemende marktwerking en het 
tekort aan radiologen ontstaat er discussie over functie-
differentiatie: 
- horizontale differentiatie; 
- verticale differentiatie. 

In het eerste geval worden uitsluitend nieuwe technolo-
gieën door de radiologen ontwikkeld en in eigen beheer 
uitgevoerd. De uit-ontwikkelde technologieën worden 
afgestoten aan andere specialismen. De routine-echo-
grafie bijv. is min of meer uit-ontwikkeld; dit zou kun-
nen worden afgestoten naar gynaecologen, chirurgen, 
internisten etc. 

De tweede vorm van differentiatie is die waarbij alle 
technologieën onder de verantwoordelijkheid van de 
radiologen blijven vallen, maar waarbij slechts de nieu-
we technologieën door radiologen zelf worden uitge-
voerd. 

Met betrekking tot de meer uit-ontwikkelde techno-
logieën worden, daar waar mogelijk, dan taken afgesto-
ten naar laboranten, analoog aan de discussie die nu 
gaande is over het opplussen van de functie van ver-
pleegkundigen. 

Er zijn drie stromingen denkbaar binnen de radiolo-
gen: 
1. alle beeldvorming behoort de radiologen toe en we 

doen alles zelf; 
2. differentiatie waarbij laboranten meer taken doen is 

bespreekbaar, temeer daar we ons dan meer bezig 
kunnen houden met het op geaggregeerd niveau 
bezig zijn met diagnostisch management (protocol-
besprekingen met andere specialisten, oftewel meer 
toegevoegde waarde binnen ons handelen); 
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3. we stoten uit-ontwikkelde technologieën af naar 
andere specialismen. 

De laatstgenoemde stroming heeft nauwelijks aanhan-
gers. 

Opleiding 
Vanzelfsprekend moet de opleiding van algemeen arts 
tot radioloog worden afgestemd op het toekomstige 
beroepsprofiel van de radioloog. Hierbij moeten we ons 
voor ogen houden dat de radioloog toenemend klinisch 
consulent wordt, met een accent op de beeldvormende 
diagnostiek, maar ook met kennis van disease manage-
ment en medical technology assessment. Hierbij zou 
samenwerking van perifere en academische opleidingen 
moeten worden nagestreefd en zouden er structurele 
banden met MTA-instituten moeten worden aangegaan. 

Discussie 

Vanuit het extern referentiekader: 

- Vanuit de invalshoek 'ziekenhuizen' in het extern refe-
rentiekader: 

Te verwachten is een geweldige ommekeer waarin men 
de ziekenhuisorganisatie rondom de klacht en rondom 
de patiënt moet centreren met enkele uitzonderingen. 
Daarbij zijn enige zaken aan de orde: 

er komt een geweldig grote nadruk te liggen op het 
professionaliseren van het logistieke proces; 

- dat leidt weer naar het uitgangspunt van de radio-
loog als 'back bone' m.b.t. de beeldvormende dia-
gnostiek. 

Een andere verwachting is dat de huidige bekostigings-
en financieringsstructuur op de helling gaat. Daarbij is 
van belang: 
- de huidige eenheidsprijzen zullen moeten verdwij-

nen; 
- moet de radioloog alles zelf doen of kan men delen 

van het vak ook overdragen of overlaten aan ande-
ren die wellicht goedkoper zijn? 

Vanuit de invalshoek 'industrie' in het extern referentie-
kader: 

In de industrie maakt men verschil tussen 'klantgericht' 
en `marktgericht'. Het 'afdelingshoofd-gericht' kent 
men in de industrie niet. Het `doktergeriche klinkt in de 
oren van de industrie dan ook merkwaardig. Klantge-
richt is altijd marktgericht, en marktgericht is niet per 
se klantgericht. 

Daarbij horen ook `klant-ontkoppelpunten', waar-
door specifieke, zeer moeilijke klanten zich laten verbij-

zonderen van de algehele `markt', en daarnaast een 
groot aantal `standaardprocessen'. In het verlengde 
daarvan ligt het denken in kwaliteit en het meetbaar 
maken van allerlei kwaliteitsaspecten. 

Aan de industrie kan een groot aantal elementen 
worden ontleend die kunnen worden gebruikt voor de 
wereld van de ziekenhuizen (en groepen daarin zoals de 
radiologen). 

Vanuit de invalshoek 'consumenten' in het extern refe-
rentiekader: 

Het betoog van Winter is in alle opzichten uit het hart 
gegrepen. Op de door hem geschetste wijze worden 
vrijwel alle problemen van de consument in de bureau-
cratische en technocratische gezondheidszorg aange-
pakt. 

Beroepsbeoefenaren en de organisatie dienen de 
patiëntgeoriënteerde zorg te volgen en niet andersom. 
De functiedifferentiatie is niet alleen voor de organisa-
tie van zorg maar ook voor de consument buitengewoon 
verduidelijkend. 

Vanuit de invalshoek 'verzekeraars' in het extern refe-
rentiekader: 

Het onderwerp wordt sterk bepaald door de in omloop 
zijnde maatschappelijke werkelijkheden. Uiteraard is 
het 'maatschappelijk gericht' om te stellen dat men de 
patiënt als uitgangspunt moet nemen. De zorgverzeke-
raars zullen dat ook volop stimuleren. 

Een aantal aspecten moet in ogenschouw worden 
genomen: 

de gezondheidszorg in Nederland wordt nog steeds 
kostengeoriënteerd benaderd en niet resultaatgericht 
(resultaat niet alleen als financieel rendement maar 
ook naar effect van medisch handelen); 

- hij doorvoeren van patiëntgerichte zorg moet men 
ten principale de bereidheid hebben het 'resultaatge-
richt' denken in de gezondheidszorg te introduceren; 

- er moet bereidheid zijn de organisaties veel sterker 
vraaggericht aan te sturen, hetgeen zich ten princi-
pale niet verhoudt met een JOZ met uitsluitend jaar-
lijks vasttimmeren van de kosten van gezondheids-
zorg en niet ten principale met als uitgangspunt de 
opbrengst van zorg; 

- medisch specialisten en verzekeraars zitten m.b.t. 
kwaliteitsdenken in de gezondheidszorg nog veel te 
sterk op verschillende niveaus; 

- het gros van de medisch specialisten is nog steeds 
bezig met definiëren van het -product en zijn pro-
ces'; 

- verzekeraars stellen veelal eisen aan het systeem, 
met invloeden van concurrentie en invloeden van 
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extern zoals werkgevers, en doen net alsof de pro-
cesstappen product en systeem al zijn doorlopen. 

Vanuit de politieke invalshoek in het extern referentieka-
der: 

De wijze waarop men tot nu toe met ziekenhuizen om-
gaat is beslist obsoleet. In het JOZ vindt 'aanbod-
sturing' plaats en het geld 'volgt'. Daarvan wordt dan 
het hele systeem betaald, terwijl het de bedoeling is dat 
de budget- en bekostigingssystematiek contraproductief 
is m.b.t. wenselijk geachte veranderingen in de wijze 
van zorgverlening door ziekenhuizen en medisch spe-
cialisten. De klanten en de professionals vragen andere 
zaken dan in de aanbodsturing worden geboden. Het 
systeem is daarop niet meer toegesneden. Dat geldt ook 
voor zaken als de WTG, de bouwregelgeving etc. 

Overigens wordt het in de inleiding m.b.t. klant- en 
patiëntgericht gestelde onderschreven. De professional 
dient zelf vast te stellen of een aantal handelingen niet 
meer zelf gedaan hoeft te worden en deze over te dra-
gen aan een ander die het sneller, beter en goedkoper 
kan doen. 

Vanuit de invalshoek van 'ziekenhuizen' in het extern 
referentiekader enerzijds: 

De ziekenhuizen zijn breed bezig om de logistiek van 
het ziekenhuis anders te organiseren. Daar heeft de 
NVvR ook niet veel meer in te kiezen, want de ontwik-
keling gaat door. 

Een volgende stap zou kunnen zijn het ordenen van 
klachten of diagnosegroepen. Ook daarmee is de patiënt 
nog niet beter of prettiger behandeld. Daarmee komt de 
NVvR wel voor een kernvraag: fragmentering van het 
vak? Kan de individuele radioloog bijv. in een rugcen-
trum alle gebieden tegelijk nog tot in de perfectie 
beheersen, en wordt hij dan in zijn beeldvorming nog 
als de hoogste autoriteit ervaren? Dat kan consequenties 
met zich brengen. 

Klantgerichtheid is een ander aspect. Misschien dat 
het publiek in de toekomst om andere logistieke ingan-
gen vraagt die men als prettig ervaart, bijv. zorg of 
behandeling op andere tijdstippen van de dag. Daar is 
men in de geneeskunde nog lang niet aan toe. 

Vast moet worden gesteld dat ziekenhuizen veel 
doen aan herontwerp van bedrijfsprocessen. In de kern 
hiervan is men massaal afhankelijk van commitment, 
inspiratie e.d. van de professionals. Als men dat ont-
beert, wordt het helemaal niets. Nodig zijn professio-
nals die bereid zijn om een deel van hun organisatori-
sche autonomie weg te geven. 

Een vraag die aan de orde komt is of men alle belang-

rijke apparatuur centraal dan wel decentraal zou moeten 
plaatsen, waarbij het nadeel van decentralisatie mee-
speelt dat de innovatiekracht vermindert en dat men 
kwaliteitsverlies lijdt. 

Vanuit de NVvR in reactie: 

Als ziekenhuizen aan een herontwerp werken, moeten 
zij de professionals daarover informeren en hen erbij 
betrekken, want die moeten de nieuwe professionals 
opleiden. Als men patiëntgecentreerd gaat werken heeft 
men per definitie meer specialisten nodig, dus moet er 
meer worden opgeleid. 

Vanuit de invalshoek 'industrie' in het extern referentie-
kader: 

In de industrie vindt ook herontwerp van processen 
plaats. Overal ontmoet men ook grote conservatieve 
krachten, waarbij het vervelend is dat als een heront-
werp moet worden geïmplementeerd, men op groepen 
stuit die de gelederen stuiten. In de gezondheidszorg 
doet dat fenomeen zich in belangrijke mate voor. In de 
industrie is er als de gelederen zich sluiten bijna geen 
keuze meer. Dan moet men vertrekken, want het zijn 
achterhoedegevechten die pogen de ontwikkelingen 
tegen te houden. Verenigingen als de NVvR zouden 
belangrijke bijdragen kunnen leveren door hun vorm 
van onbevangenheid, om te zien wat zich kan afspelen 
en wat zou kunnen worden gevraagd. Dat vraagt wel 
enige moed, want het gaat ook om prijsgeven van iets 
van de zelfstandigheid. 

* Wegnemen van belemmeringen voor herontwerp 

Hiermee wordt bedoeld het kunnen experimenteren met 
nieuwe logistieke processen binnen de gezondheids-
zorg. Over het algemeen waren de verzekeraars en de 
ziekenhuizen het erover eens dat daar mogelijkheden 
toe moeten worden geschapen, maar dat er vele belem-
meringen zijn. Er zijn ook gevaren. Men zou slachtoffer 
kunnen worden van het eigen succes. In feite zou het zo 
moeten zijn dat als men een goed en succesvol systeem 
introduceert, dit ten koste zou moeten gaan van anderen 
die het minder goed doen. In het verleden is het in de 
gezondheidszorg vaak andersom gegaan. Vanuit de poli-
tiek wordt gesteld dat er ook in de Kamer aandacht is 
voor het échec van de FB-parameters en het volstrekt 
uit de hand lopen van de WTG. Er is ook aan de minis-
ter gevraagd om een onderzoek van buiten over hoe in 
de toekomst met de WTG om te gaan. Duidelijk is dat 
het departement zeer terughoudend is, zo niet afwij-
zend, als het erom gaat dit bouwwerk fundamenteel aan 
te pakken. 



MemoR ad 

* De rol van de radioloog 

- Met betrekking tot nieuwe apparatuur en technologie-
functie mag men van de radiologen verwachten dat zij 
over de grenzen van het eigen vakgebied kijken in de 
functie van wat het beste is voor de individuele patiënt, 
een groep of een categorie patiënten. Het is een conse-
quentie van de hoofdkeuze t.a.v. 'de patiënt centraal'. 

- Met betrekking tot de rol van de radioloog als 
manager van diagnostiek is bij alle nieuwe techniek 
steeds weer de vraag of het iets bijdraagt, en zo ja, wat. 
Het is dringend noodzakelijk dat de beroepsgroep zich 
beraadt op de wijze hoe in groepen van patiënten de 
radiologische beeldvorming kan bijdragen aan de uit-
komsten. 

- Belangrijk is dat de Radiologie de kennis van de dia-
gnostiek bij de aanvrager opvijzelt. Daartoe zouden 
codes, protocollen of richtlijnen moeten worden ont-
wikkeld. 

Wetenschap 

Voordracht prof. dr. W.P.Th.M. Mali 

Uitgangspunt is de patiëntenzorg. De patiënten betalen 
uiteindelijk de radiologen voor het verbeteren van hun 
gezondheid. Naast de bereidheid tot betalen voor hun 
gezondheid hebben die patiënten ook wel de bereidheid 
twee andere dingen te doen, nl. betalen om ervoor te zor-
gen dat er nieuwe artsen kunnen worden opgeleid, dat er 
continuïteit is in de zorg, en ook om de zorg verder te 
brengen. Dit laatste is te omschrijven als 'research'. 

Als men de zorg verder wil brengen, moet men het 
probleem van de patiënt als uitgangspunt nemen en dat 
goed definiëren. Het probleem is pas goed te onderzoe-
ken als de patiënt echt optimaal en gestandaardiseerd 
wordt behandeld. Gebeurt dat niet — en dat is vaak het 
geval —, of gebeurt het min of meer willekeurig, dan is 
ook het probleem niet goed te onderzoeken. Dan doet 
men onderzoek naar zaken die niet helemaal duidelijk 
zijn, of doet men eigenlijk nutteloos onderzoek. De 
kern van onderzoek is zo goed mogelijk gestandaardi-
seerd proberen observaties te doen en om dan aan de 
hand van die observaties weer tot aanpassing van de 
hypothesen te komen 

Diagnostische observaties in de geneeskunde en de 
geschatte impact: 
- bijdrage anamnese 60%; 
- bijdrage lichamelijk onderzoek 30%, waarbij nieu-

we beeldvormende technologieën ongetwijfeld een 
belangrijke rol spelen (nieuwe beeldvormende tech-

nieken zijn in belangrijke mate te duiden als 
`modern lichamelijk onderzoek'); 

- lab 5%. 

Hierbij wordt gestreefd naar een diagnose en een verde-
re therapie of strategie. Ook therapeutisch biedt de 
Radiologie tegenwoordig een bijdrage met minimaal 
invasieve technieken. Veel behandelingstechnieken zijn 
tegenwoordig beeldgestuurd. Traditioneel heeft de 
radioloog al een bijdrage in het therapeutisch geheel 
door het werken met bijv. naalden en katheters. Het is 
uiteraard de bedoeling dat de patiënt daar beter van 
wordt. Om het resultaat voor de patiënt systematisch te 
evalueren is de bijdrage van de Radiologie uiterst 
belangrijk. De radiologen moeten bezien of een nieuwe 
beeldvormende technologie en een nieuwe therapeuti-
sche technologie de situatie van de patiënt inderdaad 
kunnen verbeteren. Dat is het deel patiëntenzorg dat in 
feite vaak samenvalt met radiologische research. Er is 
in feite een sterke overlapping tussen goed patiëntge-
bonden onderzoek en goed de patiënt behandelen. 
Tegenstellingen in deze zijn grotendeels schijn. Goede 
standaardisatie van observaties is cruciaal, zowel in 
patiëntenzorg als in research. 

De rol van het fundamentele wetenschappelijke 
onderzoek staat in toenemende mate ter discussie. In 
feite is de afgelopen jaren research zelf onderwerp van 
onderzoek geworden. Er wordt steeds kritischer naar 
gekeken. De traditionele opvatting was eigenlijk dat 
fundamenteel onderzoek leidt tot toegepast onderzoek, 
hetgeen op zijn beurt weer leidt tot het oplossen van 
een probleem. Anders geformuleerd: niet-vraaggestuurd 
onderzoek leidt tot vraaggestuurd onderzoek, en uitein-
delijk tot oplossen van het probleem. 

In toenemende mate komen er geluiden op dat het 
eigenlijk andersom moet. Beginnen met een probleem 
wat leidt tot toegepast onderzoek. De kennis die er al is 
op dat gebied wordt samengevoegd. Soms maakt men 
daarbij een uitstapje naar wat meer fundamenteel 
gericht onderzoek, maar niet als beginpunt. 

Voor een deel is dit reeds in de Nederlandse pers 
aan de orde geweest ('The end of Science'; discussie 
van J. Horgan in de NRC). Meer fundamenteel wordt 
dit punt aangepakt door T. Kealy, een celbioloog uit 
Cambridge, in het recent verschenen boek 'The econo-
mie laws of scientific research'. Ook voor de onder-
zoekstrategie in de gezondheidszorg van belang, en 
wellicht dat de probleemgestuurde aanpak ook hier de 
beste aanpak is. Dat is evenwel nog onderwerp van 
onderzoek. 

Hoe kunnen de röntgenafdelingen via onderzoek aan 
verbetering van de patiëntenzorg bijdragen? In een 
notendop gesteld: 
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met behulp van literatuuronderzoek diagnostische en 
therapeutische trajecten protocolleren en implemen-
teren; 
evalueren van nieuwe diagnostische en therapeuti-
sche methoden (goed gestandaardiseerd aangepakt); 
in samenspraak met de epidemioloog en de clinici 
postuleren van nieuwe hypothesen op basis van kli-
nische observaties die op een goede gestandaardi-
seerde wijze zijn gedaan. 

Het voorgaande kan samengevat de bijdrage zijn van de 
ffintgenafdelingen en van academische ziekenhuizen aan 
perifere ziekenhuizen. Daarbij ligt de nadruk sterk op 
protocolleren en inzichtelijk maken van wat men doet, 
juist om de observaties goed gestandaardiseerd over het 
voetlicht te krijgen. 

Een citaat van Codman's Committee on the 
Standardization of Hospitals uit 1914: 

"Ziekenhuizen hebben de plicht om het resultaat van de 
behandeling voor iedere patiënt te bepalen. Dat creëert, 
behoudens de mogelijkheid om de kwaliteit van de zorg 
te evalueren, ook de mogelijkheid deze informatie te 
gebruiken om tot betere prognostische informatie te 
komen voor patiënten en moedigt het bepalen van de 
effectiviteit van nieuwe therapieën aan." 

Dit is de fundering geworden van het succesverhaal van 
de Mayo Clinics'. 

Discussie 

Toepassing van het gestelde op de eigen afdeling van 
Mali: 

Uitgaande van het aangegeven model proberen wij in 
mijn afdeling tot een vergaande standaardisatie te 
komen van onze activiteiten. Daartoe is op de afde-
ling een 'trial bureau' opgericht om die standaardisa-
tie ook daadwerkelijk te realiseren. Overigens zijn 
vele ziekenhuizen hiermee bezig. De standaardisatie 
is cruciaal voor de inzichtelijkheid en zal uiteindelijk 
alles met kwaliteit te maken blijken te hebben. 

Op dit moment zijn er in het AZU meerdere 'trial 
bureaus' actief. De bedoeling is dat dit in een over-
koepelend geheel samen zal worden gebracht. Op dit 
moment vinden de belangrijkste activiteiten plaats 
vanuit de hoek van de Epidemiologie en de 
Radiologie. De Epidemiologie standaardiseert in 
feite de anamnese — het verhaal van de patiënt —, en 
de Radiologie poogt het modern lichamelijk onder-
zoek van de patiënt te standaardiseren. Dat samen 
moet ons een eind verder kunnen brengen. 

Uit het extern referentiekader m.b.t. de benadering van 
Mali en gebruikmaken van mogelijkheden als die van 
het 'Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde': 

Men is het met Mali eens dat de hoogste prioriteit in 
wetenschappelijk onderzoek het bestuderen van de 
effectiviteit van het proces is, het standaardiseren van de 
uitkomst en het terugkoppelen naar een betere patiënten-
zorg. Maar is dit voor de Radiologie niet te bescheiden? 

De radiologen zouden gezamenlijk, in samenwerking 
met clinici, belangrijke problemen kunnen oplossen en 
zouden kunnen bijdragen aan een betere beeldvorming. 
De mogelijkheid om klinische vraagstellingen te helpen 
oplossen biedt de Radiologie een veel grotere of bredere 
mogelijkheid dan alleen maar het onderzoeken van de 
kwaliteit binnen het eigen vakgebied. 

Er komen vele nieuwe technieken. Niemand kent precies 
de waarde daarvan, maar ze worden vaak door patiënten 
en `innovatieve dokters' hoog aangeslagen. Om na te 
gaan wat die nieuwe technieken opleveren en wat voor 
kosten ze genereren, is het 'Fonds Ontwikkelingsgenees-
kunde' in het leven geroepen. In de ZWO-Beoordelings-
commissie heeft men gedurende vele jaren weinig aan-
vragen vanuit de Radiologie gekregen. Het fonds is naar 
middelen een zeer aanzienlijk fonds. Er zijn middelen 
om samen met de hele radiologische gemeenschap in de 
academische ziekenhuizen en in grote algemene zieken-
huizen tot onderzoek en evaluatie van nieuwe technolo-
gieën in het vak te komen. 

Veel nieuwe technieken zijn ontwikkeld vanuit het 
wetenschappelijk grensverleggend perspectief, en niet 
vanuit de problemen uit patiëntenonderzoek en -behan-
deling waarop dan die technologieontwikkeling wordt 
gezet. Bedoeld is dat de techniek de vraag heeft gescha-
pen, en dat dit (echo, CT, MRI) lang niet slecht heeft 
gewerkt. 

Omdat het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde zo groot is 
kan het kostbaar onderzoek over een aantal jaren finan-
cieren en dwingt bovendien via het geld tot samenwer-
king. Het zou van grote waarde zijn als de radiologische 
gemeenschap op termijn projecten vond bij het evalu-
eren van de nieuwe therapieën die zich iedere keer aan-
dienen, en dit van tevoren kritisch bezag, alvorens direc-
ties te overreden tot aanschaffen resp. investeringen. 

Er kan eigenlijk niet genoeg geld worden gestopt in 
het rationaliseren van de gezondheidszorg. Het 'blok 
verzekeraars' zal van wezenlijk belang zijn bij het 
opstellen van onder meer de weg naar het 'waarheen?' 
m.b.t. de Radiologie. Aspecten als toegevoegde waarde 
van het nieuwe instrument en van de technologie-explo-
sie, en hoe daarmee om te gaan en wat daarmee te doen, 
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zijn van vitaal belang. De radiologen hebben daarin een 
geweldig grote inbreng. De 'klant' wil veiligheid, zeker-
heid, tijdigheid en juiste beoordeling, maar vooral wil 
die klant/patiënt ook 'te veel'. Dat 'te veel' moet worden 
ingedamd, en dat kan niet door `de politiek' of 'de ver-
zekeraar', maar moet door de professie zelf — waaronder 
dus de radiologen — gebeuren. Dat moet gebeuren door 
effectief onderzoek op dat punt. 

Voor 'de gouden standaard' is een protocol nodig, en dat 
protocol moet als richtsnoer worden opgenomen door de 
NVvR, voor haar leden en voor hun werk in de zieken-
huizen. Men zou kunnen denken aan besteding van een 
deel van bestemmingsreserves van zorgverzekeraars op 
dit punt. 

Vanuit het extern referentiekader ook aarzelingen t.a.v. 
de mogelijkheden voor perifere ziekenhuizen m.b.t. het 
Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde: 

Niet zulke 'opgewekte geluiden' over de gelden die tot 
nu toe ter beschikking staan. Het is een statistisch gege-
ven dat perifere ziekenhuizen bijna nooit iets krijgen uit 
het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde, omdat dit fonds 
enigszins 'incrowd' is. Hoogleraren beoordelen daar 
aanvragen van hoogleraren. Als de NVvR serieus meent 
dat men ook in perifere ziekenhuizen aan patiëntgebon-
den onderzoek moet doen, moet ook worden gekeken 
naar de criteria voor de projecten van ontwikkelingsge-
neeskunde. Dat moet dan niet sterk academiegericht zijn 
— publicatie of dissertatie —, maar moet sterker gericht 
zijn op snel rendement voor de patiëntenbehandeling. 

Maar we moeten ook onderkennen dat de kwaliteit 
van de aanvragen vaak buitengewoon slecht is, ook van 
de aanvragen uit academische ziekenhuizen. Er zit veelal 
te weinig epidemiologie in en er moet veel meer worden 
`genetwerke vanuit een `win/win'-situatie. Academische 
en grote perifere ziekenhuizen zouden dan kunnen 
optreden als 'hoofdaannemer', met minder grote zieken-
huizen als 'onderaannemer'. 

Vanuit het éxtern referentiekader: de professie moet in 
eigen gedrag mechanismen inbouwen t.a.v nieuwe 
technieken, apparatuur en de kosten daarvan. 

In Medisch Contact schreef Van Boxtel (lid Tweede 
Kamer) onlangs een artikel dat voor vele hulpverleners 
`vervelend' was, omdat daarin werd gewezen op het 
bestaan van een 'dubbele moraal'. Iedereen kijkt naar 
`de politiek' en 'de verzekeraars', die zeker ook hun rol 
moeten vervullen, maar de medische professie heeft in 
haar eigen gedrag veel te weinig mechanismen inge-
bouwd om kritisch te zijn t.a.v. het hanteren van nieuwe 
technieken en/of apparatuur en de kosten of prijs daar-

van. Daardoor ontstaat de noodzaak in termen van wet-
en regelgeving te denken, hetgeen bijna onbegonnen 
werk is. Het is vaak de professional zelf die in soms las-
tige samenwerking met het ziekenhuis bepaalt dat tech-
nieken of middelen worden toegepast die veel hoger in 
kosten/prijs zijn dan even goede, reeds langer bestaande 
technieken of middelen. 

Het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde is een goed ins-
trument om de effectiviteit te toetsen. Daar doet zich 
echter het merkwaardige verschijnsel voor dat `de poli-
tiek' geen idee heeft van wat binnen de sfeer van dit 
fonds gebeurt. Het is een 'closed shop' ten aanzien 
waarvan 'de politiek' nauwelijks een bepalende rol heeft 
of kan hebben. Vraag is of rond dit fonds het beste 
model wordt gehanteerd. Er is nl. een groot vertrouwen 
nodig t.a.v. degenen die dit fonds aansturen, maar het 
zijn dezelfden die de resultaten beoordelen. Wie oefent 
het toezicht op de toezichthouders uit? 

Slotbeschouwing 

Het bovenstaande is het begin van een openbare discus-
sie over waar we met de Radiologie naartoe gaan. De 
Werkgroep Beleidsplanontwikkeling Radiologie heeft na 
overleg met de verschillende auteurs besloten tot een 
algemene discussie met het externe kader. Vertaling naar 
meer concrete en voor de dagelijkse praktijk tastbare 
beleidsvoornemens zal in het komende jaar moeten 
geschieden. In dit minisymposium kwamen vele aspec-
ten van de gezondheidszorg aan de orde. Vaak betrof het 
meer algemene discussies die niet alleen voor de 
Radiologie gelden. Toch zijn er een aantal zaken aan de 
orde gekomen waar wij als radiologen wel degelijk iets 
aan hebben. 

Algemeen kan worden gesteld dat het feit dat een 
beroepsgroep zijn eigen functioneren ter discussie stelt 
en bereid is om daar in het openbaar over te discussië-
ren, als zeer positief door het externe kader werd erva-
ren. Hopelijk een eerste stap naar een actief PR-beleid 
van de beroepsgroep, gebaseerd op een inhoudelijke dis-
cussie en niet op uiterlijke schijn. Nu de eerste stap is 
genomen, de maatschappelijke inkadering, volgt de vol-
gende stap, de medisch-inhoudelijke kant. Er zal in de 
loop van 1998 een tweede minisymposium plaatsvinden, 
met representanten van voor ons belangrijke beroeps-
groepen uit onze zusterverenigingen en de huisartsen-
groepen. Wij houden u op de hoogte. Mocht u in dit sta-
dium al willen reageren, kunt u uw reacties sturen naar 
de secretaresse van de Werkgroep Beleidsplan-
ontwikkeling Radiologie, mevr. J. Streekstra-van 
Lieshout, St. Elisabeth Ziekenhuis, Postbus 90151, 
5000 LC Tilburg. 17 
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Mededelingen 
Van de secretaris 

Aan alle leden 

Op zaterdag 21 maart 1998 vindt de Jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie plaats. 
Anders dan gebruikelijk vindt deze vergadering plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. De stukken van deze vergadering 
worden per post toegezonden. Leden die een set van de jaarverslagen wensen kunnen dit opvragen bij het bureau 
van de vereniging: 

Bureau NVvR 
Postbus 25 
3430 AA Nieuwegein 
Tel.: 030-6001053 
Fax: 030-6051558 
e-mail: nvvr@secla.n1 

In januari 1998 is het bureau van de NVvR verhuisd naar een nieuw bureau. Bij de overgang zijn er helaas storin-
gen opgetreden. De meest in het oog springende is de onjuiste en onvolledige nieuwe adreslijst. Niet alleen zijn 
hier foutieve titels gebruikt — zoals ing. voor alle ingenieurs ir. — maar ook blijken vele adressen niet volledig of 
zelfs onjuist. Hiervoor draagt alleen de secretaris de verantwoording. Op deze plaats dan ook mijn oprechte excu-
ses aan alle leden. Ik zal bij de stukken van de algemene ledenvergadering een formulier voegen waarin u de juiste 
gegevens kunt opgeven. Medio dit jaar hoop ik dan een geheel correcte versie van de ledenlijst aan u te kunnen 
aanbieden. 

Albert Lemmens, secretaris 

Van de CVB 

In de laatste Memorad (nummer 4, 1997) heeft u op blz. 25 t/m 27 een artikel kunnen lezen over zelfstandige 
beroepsuitoefening als medisch specialist, professionele autonomie, de bedreigingen van het vrije beroep en de 
(on-)mogelijkheden van handhaving hiervan. 

Abusievelijk werd dit artikel geplaatst onder de rubriek mededelingen van de CVB en niet op de naam van de ware 
auteur, onze prof. mr. dr. H.W.A. Sanders. 

Inmiddels is reeds excuus aangeboden aan professor Sanders, die deze notitie op verzoek van het bestuur van 
de vereniging heeft geschreven. 

De waardering voor dit stuk komt de CVB derhalve niet toe. Ongetwijfeld heeft een aantal oplettende lezers de 
grondige stijl van professor Sanders ook herkend. 

Als u dit leest, is hopelijk inmiddels voldaan aan de ontbindende voorwaarde van het convenant tussen NVZ, zorg-
verzekeraars en de Orde van Medisch Specialisten, namelijk de voorwaarde dat medische specialisten een vrije 
keuze houden tussen een volwaardig dienstverband of een volwaardig vrij beroep, doordat zodanige regelingen zijn 
getroffen in samenspraak met de ministeries vanVWS, financiën en sociale zaken, dat na aanvaarding van "de wet" 
medische specialisten nog steeds aangemerkt kunnen worden als ondernemer door de belastingdienst en 
LISV/Cadans. 

Een belangrijk deel van het gedachtengoed van prof. mr. dr. Sanders heeft hiertoe waarschijnlijk een bijdrage 
geleverd. Een en ander zult u ongetwijfeld t.z.t. kunnen lezen in een door de Orde te publiceren leidraad (vervolg 
Groene boek). 

De zorgen die professor Sanders in zijn notitie o.a. met betrekking tot cooperatieve verenigingen heeft, zijn 
derhalve als u dit leest hopelijk niet meer zo actueel. 
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Overigens wordt het door de Orde van Medisch Specialisten gevoerde beleid gesteund door bestuur en CVB. 
Aspecten hiervan zullen worden belicht door de uit onze kring voortgekomen voorzitter van de Orde van Medisch 
Specialisten, Floris Sanders, op de algemene ledenvergadering van 21 maart. 

Namens het Bestuur en de CVB, 

H.F. Herfkens 

Van de onderwijscommissie 

CURSUSSEN 

1 9 9 8 
Gastro-Enterologie 

MRI en Spiraal CT 

Stralenbescherming 

Locatie: 

Periodeplanning 
februari 2000 
oktober 2000 
februari 2001 
oktober 2001 
februari 2002 
oktober 2002 

EXAMENS 
Data 

03-04 februari 
05-06 februari 
16-17 juni 
18-19 juni 
13-14 oktober 
15-16 oktober 

Jaarbeurs 
Congreszaal Irenehal 
Jaarbeursplein, Utrecht 

overige sandwichcursussen 
Hart en Vaten 
Thorax 
Neuroradiologie 
KNO 
Mammografie 
Uroradiologie 

24 april 1998 
23 april 1999 
(op beide genoemde data worden alle 
hiernaast vermelde onderdelen getoetst) 
20 november 1998 
19 november 1999 
(op beide genoemde data worden alle 
hiernaast vermelde onderwerpen getoetst) 
KNO 

Locatie: 

Inlichtingen 

20 

1999 
Acute Radiologie 

Onderwerp nog onbekend 

Skelet 

februari 2003 
oktober 2003 
februari 2004 
oktober 2004 
februari 2005 

Tijd 

09.30-10.30 uur 
10.45-11.45 uur 
12.00-13.00 uur 
14.00-15.00 uur 
09.30-10.30 uur 
10.45-11.45 uur 
12.00-13.00 uur 

Jaarbeurs 
Beatrixgebouw 
Jaarbeursplein, Utrecht 
Mw. P.E. Blommendaal 
Bureau Onderwijscommissie NVvR 
Postbus 8171, 3503 RD Utrecht 
tel: (030) 247 42 94 — fax (030) 247 4 4 39 —
E-mail: nvvr@tip.nl 

16-17 februari 
18-19 februari 
08-09 juni 
10-11 jun 
05-06 oktober 
07-08 oktober 

Kinderradiologie 
Gastro-enterologie 
Stralenbescherming 
Acute radiodiagnostiek 
Skelet 

Onderdelen 

Gastro-enterologie 
Hart en vaten 
Kinderradiologie 
Thorax/mammografie 
Uroradiologie 
Skelet 
Neuroradiologie 
14.00-15.00 uur 



Van het begin af aan 

bracht Cl ons 

p 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. 
Ziekenhuizen over de hele wereld kiezen daar-
om voor Philips als een betrouwbare en compe-
tente partner bij hun meerjarenplanning. 

Wij hebben de oplossingen die u zoekt: van 
beeldvormende apparatuur en therapiesystemen 
tot methoden om uw efficiency te verhogen. 

leis makt thikgs bettex 

PHILIPS 
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Noteert u vast in uw agenda 

Radiologendagen 1998 
17, 18 en 19 september 

Locatie: De Koningshof, Locht 117, 5502 RM Veldhoven 

Op bovengenoemde data worden de 3de Radiologendagen gehouden. 
Tijdens deze dagen is het de bedoeling u op de hoogte te stellen van de wetenschappelijke activiteiten in 

Radiologisch Nederland. In wetenschappelijke parallelsessies zullen presentaties worden gegeven van nieuwe ont-
wikkelingen in ons vakgebied. Tijdens plenaire sessies zullen nationale en internationale coryfeeën hun weten-
schappelijke `highlights' presenteren. De onderwerpen van de wetenschappelijke parallel- en plenaire sessies zul-
len op elkaar worden afgestemd, teneinde een zo genuanceerd mogelijk beeld te krijgen van de nieuwe ontwikke-
lingen. Ook in 1998 zullen, ter stimulering van de wetenschap, weer diverse wetenschapsprijzen worden uitgereikt. 
Ook de sociale contacten hebben in 1998 weer een hoge prioriteit. 

De onderwerpen zijn op dit moment nog niet bekend. U wordt hierover z.s.m. schriftelijk geïnformeerd (eind 
januari/begin februari), waarbij u dan tevens een oproep ontvangt voor het insturen van abstracts. In deze oproep 
wordt u ook geïnstrueerd over hoe de abstracts aan te leveren. Reeds nu willen wij u erop attenderen dat abstracts 
die niet volgens de instructie worden aangeleverd van selectie worden uitgesloten. De absolute deadline voor het 
insturen van de abstract is 30 mei 1998. Alle na 30 mei 1998 ontvangen abstracts worden niet beoordeeld. 
Wanneer u een lezing voor de RSNA heeft aangemeld, dan zou u dezelfde lezing in het Nederlands tijdens de 
Radiologendagen 1998 kunnen houden (Engelstalige dia's zijn toegestaan). Zodoende zoudt u de Radiologendagen 
als een 'generale repetitie' voor de RSNA kunnen gebruiken. 

De opleiders worden opgeroepen hun assistenten te stimuleren abstracts in te sturen. 
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Outcome assessment of the percutaneous 
treatment of iliac artery occlusive disease 

Johanna L. Bosch 
Proefschrift verdedigd te Groningen op 5 november 
1997 

Dit proefschrift handelt over percutane behandelstrate-
gieën voor claudicatio intermittens tengevolge van athe-
rosclerose in de a. iliaca. De voordelen en de kostenef-
fectiviteit van stentplaatsing en ballonangioplastiek 
worden tegen elkaar afgezet. Daarnaast heeft het onder-
zoek zich gericht op methodologische problemen bij 
onderzoek naar kwaliteit van leven en kosten (hier ver-
der niet beschreven). 

Tegenwoordig wordt bij obstruerend vaatlijden in de a. 
iliaca hoofdzakelijk tot stentplaatsing overgegaan als 
intra-arteriële drukmetingen of angiogafie wijzen op 
een onvoldoende resultaat van ballonangioplastiek. 
Primaire stentplaatsing is evenwel in opkomst. De 
Dutch Iliac Stent Trial (DIST) is een multicentrisch, 
prospectief, gerandomiseerd klinisch onderzoek waarin 
primaire stentplaatsing wordt vergeleken met selectieve 
stentplaatsing na een onvoldoende PTA-resultaat, dat 
wil zeggen als er een bloeddrukverval, met vaatverwij-
der, over het behandelde vaattraject resteert van 10 
mmHg of meer. In het kader van de DIST werden de 
kosten en kwaliteit van leven bepaald. 

Tevens werd een metanalyse uitgevoerd van artike-
len waarin resultaten worden beschreven van cohorton-
derzoeken naar PTA en stentplaatsing ter behandeling 
van obstruerend arterieel vaatlijden. Hierbij is gecorri-
geerd voor verschillen tussen patiëntenpopulaties en 
rapportagemethoden. 

Op basis van de resultaten van de metanalyse, de 
kwaliteit-van-levenbepaling, de kostenanalyse en de 
overige resultaten van de Dutch Iliac Stent Trial is een 
kosteneffectiviteitsanalyse van stentplaatsing en PTA ter 
behandeling van patiënten met obstruerend vaatlijden in 
de a. iliaca uitgevoerd. Voor deze analyse werd een 
Markov-model ontwikkeld en de analyse werd uitge-
voerd vanuit een maatschappelijk perspectief. In de 
basisanalyse werd uitgegaan van leefstijlbeperkende 
claudicatio intermittens tengevolge van stenosen in de 
a. iliaca bij mannelijke patiënten van 60 jaar voor wie 
een percutane interventie was geïndiceerd. Een sensiti-
viteitsanalyse werd uitgevoerd waarbij de kosten, kwali-

teit van leven, leeftijd, geslacht, ernst van de aandoe-
ning en type laesie werden gevarieerd. 

De resultaten toonden aan dat primaire stentplaat-
sing geen extra voordelen oplevert boven selectieve 
stentplaatsing en dat de kosten ervan hoger zijn ($957). 
Vergeleken met PTA bleek selectieve stentplaatsing 
betere resultaten op te leveren, zowel wat doorganke-
lijkheid als kwaliteit van leven (relatieve kans op falen 
op de lange termijn 0,61, en 0,2 voor kwaliteit-gecorri-
geerd gewonnen levensjaar (QALY)) betreft; de incre-
mentele kosteneffectiviteitsratio was minder dan 
$20.000 per gewonnen QALY. 

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de 
uitkomsten van percutane behandeling van obstruerend 
vaatlijden in de a. iliaca is dat bij patiënten met claudi-
catio en een stenose primaire stentplaatsing geen extra 
voordelen oplevert en duurder is dan stentplaatsing na 
een onvoldoende PTA-resultaat. De resultaten tonen 
tevens aan dat de behaalde effectiviteitswinst van selec-
tieve stentplaatsing ten opzichte van alleen PTA de 
extra kosten rechtvaardigt. Ten aanzien van de behande-
ling van patiënten met kritische ischemie of een occlu-
sie moet nader vergelijkend onderzoek worden gedaan 
naar de resultaten van primaire en selectieve stentplaat-
sing. De verschillen in kwaliteit van leven en kosten 
bleken in het onderzoek geen invloed te hebben op de 
klinische beslissing. Niettemin zouden zorgaanbieders, 
financiers en beleidsmakers zich bewust moeten zijn 
van de gehanteerde methoden voor het bepalen van 
kwaliteit van leven en kosten om op basis van kostenef-
fectiviteitsanalyses weloverwogen beslissingen te kun-
nen nemen. 

Afbeeldingskwaliteit van 
Rbntgendiagnostische Systemen 

F. van der Meer, fysicus, Academisch Ziekenhuis 
Rotterdam. 
Het proefschrift werd verdedigd te Rotterdam. 

Ruim honderd jaar na Reintgens ontdekking zijn er nog 
steeds geen algemeen geaccepteerde grootheden en 
maten om de atbeeldingseigenschappen van diagnosti-
sche röntgensystemen in uit te drukken. De beschrijving 
van het afbeeldingsproces, waarbij helderheidsverschil-
len in het uitgangsbeeld worden uitgedrukt als functie 
van de primaire variabelen in het proces, is slechts in 
enkele artikelen te vinden. 
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Snijden doen we in kosten, 
niet in performance. 

Een attractief geprijsde scanner ontwikkelen zonder op performance in te moeten leveren valt niet mee. 

Maar het kan wel.Toshiba's nieuwe Auklet is een compacte slipring CT scanner gebaseerd op de laatste 

technologieën. De Auklet kan gemakkelijk worden uitgebreid met Helical Scan en beschikt over verschil-

lende voorzieningen die een uitstekende beeldkwaliteit garanderen.Toshiba's 

unieke Beam Hardening Correction software bijvoorbeeld, dat een optimale 

beeldkwaliteit bij schedelopnamen biedt. 

Een zeer uitgebreid software pakket zoals 3D, MIP, DICOM 3.0 en dentale 

applicaties kan worden geïntegreerd. Daardoor voorziet de Auklet in veel 

verschillende wensen. Eigenlijk is alleen de prijs wat minder. 

Toshiba. Made for life. 

TOSHIBA 
Toshiba Medical Systems Europe BV De Bleek 15 3447 GV Woerden The Netherlands 

Tel.0348 - 411124 Fax. 0348 - 412764 http://www.toshiba-europe.com 
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De afbeeldingskwaliteit wordt in de kliniek meestal 
bepaald met fantomen die in meer of mindere mate 
model staan voor reële patiëntomstandigheden, maar 
ook uit de directe visuele vergelijking van patiëntmate-
riaal. Het grootste nadeel van deze werkwijze is, dat 
daarmee de beeldkwaliteit wordt beschreven en niet de 
beoogde afbeeldingskwaliteit van het rëntgensysteem. 
De beeldkwaliteit is zowel afhankelijk van het object 
als van de overdrachtseigenschappen van het afbeel-
dingssysteem. 
In deze studie wordt een poging gedaan de zuivere 
overdrachtseigenschappen van rëntgen-diagnostische 
systemen te beschrijven, met als randvoorwaarden dat: 
— daarbij zoveel mogelijk basale fysische grootheden 

worden gebruikt; 
— de betreffende grootheden in de kliniek kunnen wor-

den bepaald; 
— er geen extreem dure instrumenten voor nodig zijn. 
In hoofdstuk 1 wordt het werkveld waarop deze studie 
betrekking heeft, geschetst: het rëntgenafbeeldingspro-
ces en de verschillende deelprocessen waaruit dit is 
opgebouwd. 

De chaos van zwak en/of verschillend gedefinieerde 
begrippen in de literatuur over dit onderwerp noopte tot 
een uitgebreide studie en een zorgvuldige definiëring 
van de verschillende grootheden die er een rol in spe-
len. In hoofdstuk 2 is op een systematische wijze een 
beschrijving gegeven van de verschillende aspecten van 
het gehele afbeeldingsproces. Allereerst wordt hierin 
het meten behandeld, daarna volgen licht, film, straling, 
rëntgenafbeeldingssystemen, strooistraling en de ruim-
telijke overdrachtseigenschappen van afbeeldingssyste-
men. 

In hoofdstuk 3 is het resultaat van deze studie, de 
beschrijving van het gehele afbeeldingsproces in één 
formule, weergegeven. De afbeelding van verzwak-
kingsverschillen in een object is evenredig met de con-
trastversterkingsfactor van het systeem (G, bij film-
schermcombinaties de gradiënt); de primaire fractie van 
de straling die effectief in de detector werkzaam is (Pf); 
het verschil in rëntgenverzwakkingscoëfficiënt van het 
detail en de omgeving van dat detail (kt) en de dikte 
van het detail in de stralenrichting. De laterale energie-
spreiding in het afbeeldingsproces wordt in het ruimte-
lijke domein beschreven met een convolutie van de eer-
dere factoren met de impulsrespons (PSF) van het sys-
teem en in het frequentiedomein door vermenigvuldi-
ging met de modulatie-overdrachtsfunctie (MTF). In 
formule voor het frequentiedomein: 
C(u,v) = 0,5 • G • Pf • A[A,D(u,v) • MTF 
Dit hoofdstuk kan beschouwd worden als de spil van 
deze studie: het verbindt de theorie uit de eerste twee 
hoofdstukken met de praktijk in de vier hoofdstukken 
erna. In deze laatste hoofdstukken worden bestaande en 

nieuw ontwikkelde methoden besproken, waarmee de 
verschillende termen uit de afbeeldingsformule in een 
klinische omgeving kunnen worden bepaald: in hoofd-
stuk 4 de zwarting en de gradiënt als functie van de 
dosis; in hoofdstuk 5 de gevoeligheid van schermen als 
functie van de stralingsenergie; in hoofdstuk 6 de pri-
maire fractie; in hoofdstuk 7 de ruimtelijk afhankelijke 
overdrachtseigenschappen. 

Conclusies 
De afbeeldingseigenschappen van rëntgensy sternen 
kunnen met een beperkt aantal grootheden in een gege-
neraliseerde vorm worden beschreven. Hiermee kunnen 
afbeeldingskwaliteitscriteria worden afgeleid voor ver-
schillende onderzoekssoorten. Ook kan hiermee het 
afbeeldingsgedrag van een specifiek systeem worden 
beschreven. Met het ontwikkelde instrumentarium is het 
mogelijk de overdrachtseigenschappen van afbeeldings-
systemen in korte tijd in een klinische omgeving te 
bepalen en vast te leggen. 

Laparoscopische echografie voor preopera-
tieve stadiëring van abdominale tumoren 

O.M. van Delden, St.Paul's Hospital Vancouver 
De promotie vond plaats in Amsterdam 

Oppervlakkige levermetastasen en peritoneale metasta-
sen, die met computertomografie en echografie meestal 
gemist worden, kunnen met behulp van diagnostische 
laparoscopie gedetecteerd en gebiopteerd worden. 
Omdat het leverparenchym en de retroperitoneale orga-
nen met laparoscopie niet afgebeeld kunnen worden is 
hiervoor een aanvullende techniek ontwikkeld: laparo-
scopische echografie. Hierbij wordt een dunne 5-7,5 
MHz-transducer via de laparoscopietrocars in de buik-
holte ingebracht, en deze wordt vervolgens rechtstreeks 
op de te onderzoeken organen geplaatst. Wij onderzoch-
ten de mogelijkheden en de aanvullende waarde van 
laparoscopische echografie bij de preoperatieve stadië-
ring van patiënten met potentieel resectabele tumoren 
van oesophagus, cardia, pancreas en van de proximale 
en distale galwegen. Vergeleken werd met transabdomi-
nale echografie, spiraalcomputertomografie, laparosco-
pie, operatieve bevindingen en pathologische anatomie 
van biopten en resectiepreparaten.Het bleek mogelijk 
om de lever, galwegen, pancreaskopregio, het v. portae-
systeem en de lymfeklieren in de bovenbuik in de 
meeste patiënten compleet en gedetailleerd in beeld te 
brengen. Kleine (< I cm) focale leverafwijkingen, die 
met transabdominale echografie en spiraalcomputerto-
mografie niet konden worden gevisualiseerd of gedeter-
mineerd, konden met behulp van deze techniek gede-
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tecteerd en gekarakteriseerd worden. Het bleek echter 
moeilijk om betrouwbare laparoscopische echografie-
geleide cytologische puncties te verrichten uit kleine, 
diep gelegen leverlaesies. De ontwikkeling van technie-
ken of speciale probes, die punctie van dergelijke lesies 
vereenvoudigen, kan de waarde van laparoscopische 
echografie in de toekomst verhogen. Laparoscopische 
echografische criteria (lange as/korte as-ratio >2), aan-
wezigheid van echorijke hilus in lymfeklier) lijken 
betrouwbaar voor het uitsluiten van maligniteit in een 
groot deel van de benigne lymfeklieren, maar zolang 
deze resultaten nog niet door grotere studies zijn beves-
tigd blijft biopsie geindiceerd. Laparoscopische echo-
grafie kan ingroei van pancreaskoptumoren in het v. 
portae-systeem met een hoge specificiteit (97%) vast-
stellen, maar is niet significant beter gebleken dan 
transabdominale echografie (89%) en spiraalcomputer-
tomografie tijdens intraveneuze contrastmiddeltoedie-
ning (88%). De grote prospectieve studie die thans uit-
gevoerd wordt in het AMC te Amsterdam en het 
Dijkzigt Ziekenhuis te Rotterdam, zal moeten uitwijzen 
of laparoscopische echografie een standaard onderdeel 
wordt van de preoperatieve stadiëring bij patiënten met 
een potentieel resectabele pancreaskoptumor. Bij 
patiënten met verdenking van een proximale galwegtu-
mor kan laparoscopische echografie kleine cholangio-
carcinomen en levermetastasen detecteren en het kan 
kleine galblaascarcinomen van cholangiocarcinomen 
differentiëren, hetgeen therapeutische consequenties 
met zich mee kan brengen; de techniek leverde aanvul-
lende bevindingen op in 43% van de patiënten, maar 
leidde slechts tot voorkoming van een onterechte lapa-
rotomie bij 9% van de patiënten. Laparoscopische echo-
grafie vond metastasen in slechts 3% van de patiënten 
met een carcinoom van de mid- of distale oesophagus 
en is in deze patiëntengroep dus niet van waarde, maar 
is mogelijk wel waardevol voor metastasendetectie 
(28% in onze serie) bij patiënten met een carcinoom 
van de cardia. 
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ekbesprekingen 

Squire's fundamentals of radiology 
5de druk 
R.A. Novelline 
Harvard University Press 
621 blz., figuren, tabellen 
Cambridge 1997 
Prijs: geb. f 163,70 
ISBN 0-674-83339-2 

De naam `Squire' in de titel van dit boek refereert aan 
de Amerikaanse radiologe Lucy Frank Squire, die in 
1964 haar leerboek met eenzelfde titel liet verschijnen. 
Sindsdien is het nog drie maal herdrukt, hetgeen tame-
lijk uitzonderlijk is voor een leerboek over radiologie. 
Deze 5de druk staat onder verantwoordelijkheid van 
een andere auteur en is dan ook volledig herzien en bij-
gewerkt; in het bijzonder komen nieuwe ontwikkelin-
gen, zoals echografie, MRI en — waar relevant — nucle-
aire geneeskunde, ruimschoots aan bod. Er zijn nog 
twee hoofdstukken toegevoegd: een over interventier-
adiologie en, met het oog op het voornamelijk 
Amerikaanse lezerspubliek, een over tuberculose en 
aids en radiodiagnostiek. 

De uitgave begint, evenals de oorspronkelijke, bij 
het begin, de ontdekking van de röntgenstraling in 
1895. Met een korte inleiding over niet-medisch 
gebruik van die straling (voor bestudering van oude 
kunst, voor industrie, voor beveiliging) wordt de lezer 
bij de hand genomen en stapsgewijs binnengeleid in de 
wondere wereld van de medische beelddiagnostiek. Na 
een hoofdstuk over technische principes en een hoofd-
stuk over de normale (radiologische) anatomie volgen 
13 hoofdstukken waarin de klinische toepassing van de 
radiologie bij organen of orgaansystemen wordt behan-
deld; het boek eindigt met de twee eerdergenoemde the-
ma's. 

Alle hoofdstukken munten uit door hun overzichte-
lijkheid en hun typisch Amerikaanse (pseudo-)lichtvoe-
tige helderheid. Voor de Europese lezer is het een ver-
frissende ervaring om via dit prettig leesbare boek ken-
nis op te doen. Verspreid in de tekst vindt de lezer ook 
regelmatig uitdagingen om mee te denken in de vorm 
van grote en kleine vragen; antwoorden zijn achterin 
het boek te vinden onder de titel: `Answers to un-
knowns'. 

Dit boek zou in de persoonlijke boekenkast moeten 
staan van iedere radioloog en van menig clinicus, maar 
ook in die van assistenten, laboranten en — last but not 
least — medisch studenten, ook al zal het wel niet snel 

doordringen tot de verplichte boekenaanschaf voor het 
onderwijscurriculum. Als men echter bedenkt dat, ver-
geleken met een druk uit 1975, het aantal pagina's bijna 
is verdubbeld (621 vs. 361), maar dat de prijs matig 
blijft, hoeft de aanschaf voor niemand een belemmering 
te zijn. 

Zijn er minpunten? Eigenlijk niet, of het moet zijn 
dat achteraan de respectieve hoofdstukken wel eens een 
rubriek `Suggestions for further reading' wordt gemist 
(dat geldt vooral voor het hoofdstuk over interventie-
radiologie); maar tenslotte is het ook echt een 'leer-
boek', dat de basiskennis biedt voor verdere studie. In 
die opzet is het buitengewoon goed geslaagd. 

Prof. Dr. J.H.J. Ruijs 

(Deze boekbespreking verscheen eerder in het NTvG 
1997; 141:2262.) 

Leerboek chirurgie 
5de, herziene druk 
onder redactie van: Bruining, Broos, Goris, van Hee, 
Kootstra, van Schilfgaarde en Terpstra 
Bohn, Stafleu van Loghum; Houten 1997 
Gebonden 1037 pagina's, f 185,--
ISBN 90 313 2206 7 

Na de eerste druk uit 1983 is dit alweer de vijfde druk 
van het Nederlandse leerboek Chirurgie. Er heeft een 
herschikking van de hoofdstukken plaatsgevonden 
waardoor doublures konden worden vermeden en de 
tekst kon worden ingekort, aldus het voorwoord van de 
redacteurs bij deze nieuwe druk. 

Naast de zeven redacteurs kent het boek, dat in tien 
delen is gesplitst, nog 66 medewerkers, geen ervan een 
radioloog. 

In de bespreking van met name het deel anamnese 
en onderzoek (hoofdstuk 6) wordt gesproken over het 
radiologisch onderzoek van slokdarm, maag en dunne 
darm als aanvulling op het endoscopisch onderzoek. 
Over het hysterosalpingogram: Het kan de fertiliteit 
nadelig beïnvloeden (p.313). Onder mammae: Het ver-
kregen galactogram kan subklinische intraductale let-
sels aantonen die op electieve wijze kunnen worden ver-
wijderd (p.313). 

De pagina's 134-138 behandelen achtereenvolgens 
scintigrafisch onderzoek, echografie, computertomogra-
fie, (nucleair)magnetische resonantie (NMR, MRI), 
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Discover 
the beauty 

of HDI. 

The beauty of ATL's all-digital, broadband High Definition'' Imaging technology is its 
inherent scalability. Since its introduction in 1991, numerous innovations have made 
HDI® technology more affordable, reliable and powerful — innovations that migrate both 
upward and downward throughout the entire HDI family. 

The HDI 1000 system features proprietary software technology, Multitasking 
Software Management (MSM'), to offer advanced performance for value-conscious 
customers. The HDI 3000 system sets the standard in high-performance ultrasound. 
And the HDI 5000 system gives you extreme HDI — HDI technology with three times 
the processing power and 100 times more dynamic range than any other system made. 

All HDI systems share similor user interfaces, analysis 
packages, integrated connectivity and the same family of digital 
broadband scanheads. And because the HDI 3000 and 5000 systems are built upon the 
same basic platform, all HDI 3000 systems can be easily upgraded to full HDI 5000 
capabilities on site. 

For more information on the HDI configurafion that's best for you, please contact 
ATL at 0348 41 48 48, or our European Headquarters in Munich at 49 89 321 75 0. 
Or see us at www.atl.com on the World Wide Web. 
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PET en SPECT. Wanneer ik mij beperk tot CT en MRI, 
dan vind ik dit twee overbodige paragrafen waar de stu-
dent niets aan heeft (ze leggen niets uit), en waarin de 
specialist niet kan lezen wat indicaties of contra-indica-
ties voor gebruik zijn. Het zijn vermeldingen van nieu-
were technieken, en daar blijft het bij. Bij de behande-
ling van gezwellen, bijv. van het hoofd-/ halsgebied 
(p.286), volstaat de auteur dan ook onder het kopje 
Onderzoek met de vermelding dat in voorkomende 
gevallen CT en MR1 (zwellingen in de hals, schildklier) 
... van belang zijn. Dit is gezien de inleidende paragra-
fen zoals boven beschreven ook heel consequent. Dat 
deze terechte terughoudendheid van de beschrijving van 
het radiologisch onderzoek, die immers niet echt deel 
uitmaakt van dit leerboek, soms tot wat hybride situ-
aties leidt, laat hoofdstuk 35 (Traumata van het zenuw-
stelsel en de omhullende structuren) zien (pp. 621-657). 
Er wordt te veel voor een opsomming en te weinig voor 
het verkrijgen van inzicht beschreven. Bestaande con-
troversen, zoals het nut en de functie van een schedel-
foto, of wanneer een posttraumatische CT (of MRI?) 
van de hersenen geïndiceerd is, worden nuttigerwijze 
niet of slechts zeer vaag beschreven. In de overige 
hoofdstukken zet deze trend zich voort. Het radiolo-
gisch onderzoek komt niet of slechts zijdelings ter spra-
ke en de radiologische lezer krijgt langzaam maar zeker 
de indruk dat hier een specialisme wordt gepresenteerd 
dat zeer wel in staat is volledig zelfstandig te functione-
ren. Voor de studenten die nog hun weg in het ondoor-
zichtige medische land moeten vinden een heldere 
afscheiding. Voor specialisten, die allang weten dat zij 
met elkaar moeten en niet zonder elkaar kunnen, is het 
boek een meer uitgebreid woordenboek van zuiver chi-
rurgische begrippen. Nieuw verworven kennis, technie-
ken en inzichten zoals de uitgever het boek aanbeveelt, 
zijn voor de radiologen maar mondjesmaat aanwezig. 
Het belangrijke ontwikkelingsgebied van de 'minimal 
invasive therapy' wordt in het geheel niet vermeld. 

Misschien toch maar wachten op de 6de druk? 

Dr. J.A.M. Lemmens 
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Congresagenda 
07.-09.04.98 
Cambridge, Engeland 

20.-24.04.98 
Oslo, Noorwegen 

The Seventh Cambridge Chest Meeting 
Info: Mrs Chris Dye, Branscombe Cottage, 3 Foxenfields, Abbots Ripton, Huntingdon PEI7 2PW, UK 
tel. +44 1 487 77 35 33 - E-mail 101760.652@compuserve.com 

Practical Training in Interventional Radiology (5 days courses using the pig as a model) 
Info: Anders Lunderquist, Svenska vëgen 48, S-22639 Lund, Sweden 
tel. & fax: +46 46 211 56 56 

24.-25.04.98 EAR-ECR Symposium Professional Challenges in Radiology Topics: Risk Management, 
Wenen, Oostenrijk Cost-Effectiveness 

Info: ECR-Office, Neutorgasse 9/2A, A-1010 Wien 
tel. +43 1 533 40 64 - fax +43 1 533 406 49 

26.04.-01.05.98 
San Francisco, VS 

27.04.98 
Madrid, Spanje 

11.-15.05.98 
Malmd, Zweden 

15.-21.05.98 
Philadelphia, VS 

18.-22.05.98 
Luik, België 

18.-23.05.98 
Rhodos, Griekenland 

24.-28.05.98 
Marbella, Spanje 

02.-05.06.98 
Kopenhagen, Denemarken 

03.-05.06.98 
Salzburg, Oostenrijk 

07.-11.06.98 
Pisa, Italië 

14.-16.06.98 
Bologna, Italië 

98th Meeting American Roentgen Ray Society 
Info: Susan Roberts, American Roentgen Ray Society, 1891 Preston White Drive, Reston VA 22091, 
USA 
tel. +1 703 648 89 92 - fax +1 703 264 88 63 

Workshop Implementation of the Medieval Exposure Directive (97/43/Euratom) 
Info: Mr D Theunen (EC), DG XI.C.1, Centre Wagner C/325, L-2920 Luxemburg 
tel. +352 4301 36389 - fax +352 4301 34646 

Practical Training in Interventional Radiology. (5 days courses using the pig as a model) 
zie 20.-24.04.98, Oslo 

ASNR, 36th Annual Meeting & 16th Symposium Neuroradiologicum 
Info: American Society o Neuroradiology, Timothy A. Moses, 2210 Midwest Road, Suite 207, 
Oak Brook, IL 60521 USA 
tel. +1 708 574-0220 - fax 001 708 574-0661 - E-mail: asnrmeet@interaccess.com 

zie 20.-24.04.98, Oslo 

35th Congress of the European Society of Pediatrie Radiology 
Info: Amphitrion Congress Organizing Bureau, 2, Karageorgi Servias St., GR-10562 Athens 
tel. +30 1 3228 8847 - fax +30 1 3244 158/3230 370 

ESGAR: 9th Annual Meeting and Postgraduate Course: 'Abdominal Emergencies: 
Imaging and Intervention' 
Info: Prof. C.S. Pedrosa, University Hospital of San Carlos, Area 7, E-29040 Madrid, Spain 
tel. +34 1 330 3000 - fax +34 1 330 3001 

53rd Congress Scandinavian Society of Radiology 
Info: Mette Flamand, Secretary Department of Radiology, R; Aarhus University Hospital, 
Aarhus Kommunehospital, DK-8000 Aarhus C 
tel. +45 8949 2394 - fax +45 8949 2410 - E-mail: AKH.grp02s.mfl@aaa.dk 

New Developments in Contrast Agent Research. 6th Special Topic Seminar on MR Contrast Agents 
Info: Prof.dr. R.N. Muller, EMRF Foundation, Belgian Office, University of Mons-Hainaut, NMR 
Laboratory, B-7000 Mons, België 
tel. +32 65 37 35 20 - fax +32 65 37 35 21 

EMRI-cursus Abdominal MRI 
Info: Prof. C. Bartolozzi, University of Pisa - Radiology, Via Roma 67, 56100 Pisa, Italy 
tel. +39 50 553 397 - fax +39 50 551 461 - E-mail: Bartolozzi@do.med.unipi.it 

VI Annual Meeting European Society Thoracic Imaging (ESTI) 
Info: Prof. G. Gavelli, University of Bologna, Radiodiagnostica III, Policlinico S. Orsola, Via 
Massarenti 9, 1-40138 Bologna 
tel. +39 51 636 33 83 - fax +39 51 34 97 97 - E-mail: RAD3@MED.UNIBO.IT 

19.-23.06.98 EMRI-cursus Central Nervous System I 
Toulouse, Frankrijk Info:Prof. C. Manelfe, Hdpital Purpan, Place du Docteur-Baylac, 31059 Toulouse Cedex, France 

tel. +33 561 772 339 - fax +33 561 777 651 - E-mail: berry@cict.fr 

22.-24.06.98 1998 International Symposium on Cardiovascular Imaging 
Leiden Info: mw. G. de Leeuw, Academisch Ziekenhuis Leiden, afd. Radiologie, 1C2S, Postbus 9600, 

2300 RC Leiden 
tel. (071) 526 2133/3935 - fax (071) 526 6878/6801 
E-mail: gdeleeuw@lkeb.azl.nl; hreiber@lkeb.azl.nl 
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24.-27.06.98 CAR '98, Computer Assisted Radiology and Surgery 
Tokio, Japan Info: Incl. Soc. for Computer Aided Surgery, Keio University, Plastic & Reconstructive Surgery, 

35 Shinanomachi, Shinjukuku, Tokyo 160, Japan 
tel. +81 3 3352-5970 - fax +81 3 3226-0989 - E-mail: kkbb@sfe.kcio.ac.jp 

25.-28.06.98 Lake Buena Vista, FL, VS 
1998 Clinical Magnetic Resonance Society (CMRS) Annual Meeting 
Info: CMRS, 2600 Euclid Avenue, Cincinnati OH 45219-2199 
tel. +1-800-823-2677 of +1-513-221-0070 - fax +1-513-221-0825 - E-mail: cmrs@one.net 

04.-05.09.98 Symposium 'MRI met diepgang' 
Heerlen Info: Dr. Ph.J. de Korte, Ziekenhuis De Wever & Gregorius St. Jozefziekenhuis, locatie De Wever, 

Postbus 4446, 6401 CX Heerlen 
tel. (045) 576 6666 - fax (045) 576 6055 

04.-09.09.98 
Brussel, België 

12.-16.09.98 
Pittsburgh, VS 

17.-19.09.98 
Veldhoven 

17.-19.09.98 
Lille, Frankrijk 

22.-26.09.98 
Lissabon, Portugal 

05.-09.10.98 
Cambridge, MA, VS 

15.-17.10.98 
Graz, Oostenrijk 

17.-20.10.98 
New York, N.Y., V.S. 

21.-25.10.98 
New York, N.Y., V.S. 

23.-25.10.98 
San Diego, CA, V.S. 

26.-30.10.98 
Boston, MA, V.S. 

30.-31.10.98 
Bied, Slovenië 

05.-07.11.98 
Porto, Portugal 

05.-07.11.98 
Chicago, IL, V.S. 

EMRI-cursus Central Nervous System II 
Info: Prof. D. Balériaux, Dept. of Neuroradiology, Hdpital Erasme, Route de Lennik 808, 
B-1070 Brussel 
tel. +32 2 555 39 98 - fax +32 2 555 66 70 - E-mail: dbaleri@ulb.ac.be 

ACR Annual Meeting 
Info: American College of Radiology, 1891 Preston Drive, Reston, VA 20191, USA 
tel. +1 703 648-8953 - fax +1 703 716-4487 - barbara@acr.org 

3de Radiologendagen 
Info: NVvR 

Postgraduate Course on Spiral CT of the Thorax 
Info: Prof.dr. J. Rémy, Hdpital Calmette, Boulevard Jules Leclerc, 59037 Lille Cedex, France 
fax +33 3 20 44 47 20 - E-mail: mrcmy-jardin@chru-lille.fr 

ESN, 24th Congress of the European Society of Neuroradiology 
Info: ESNR Central Office, MGR Congressi, Via Servio Tullio, 4, 1-20123 Milano 
tel. & fax: +39 2 4300-7247 - E-mail: leonardi@centauro.it 

4th International Symposium on Cardiovascular and Interventional Radiology 
Info: Harvard Medical School, B&W Hospital, Dept. of Radiology, C. Cutler, 75 Francis Street, 
Boston, MA 02115, USA 
tel. +1 617 732-6265 - fax +1 617 732-6336 
E-mail: cutler@ulna.bwh.harvard.edu 

8th Radiological Symposium Graz - Prof. Vogler Symposium 
Info: Mrs. Berta Tieber, Department of Radiology, Auenbruggerplatz 9, A-8036 Graz, Austria 
tel. +43 316 385 3850 - fax +43 316 385 3848 
E-mail: Bcrta.TIEBER@KFUNIGRAZ.AC.AT 

Mt. Sinai 1998 Body Image Update 
Info: Ryals & Associates, P.O. Box 1925, Roswell, GA 30077-1925, USA 
tel. +1-770-641 9773 - fax +1-770-552 99859 - E-mail: Webmaster@Ryalsmeet.com. 

Mt. Sinai 1998 BraM, Spine, Ncurovascular and ENT Imaging Update 
Info: Ryals (zie 17.-20.10.98) 

18th Annual Comprehensive Review of Vascular and Interventional Radiology 
Info: Ryals (zie 17.-20.10.98) 

CME Course: MRI/CT Update 
Info: Candace Cutler, CME Manager, Brigham and Women's Hospital, 75 Francis Street, Boston, 
MA 02114, USA 
tel. +1-617-732 6265 - fax +1-617-732 6509 - E-mail cutler@ulna.bwh.harvard.edu 

5th Annual Meeting European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) 
Info: Prof.Dr. V. Jevtic, Institute of Diagnostic Radiology, Zaloska, Zaloska 7, SI-1525 Ljubljana 
tel. +386-61-325 570 - fax +386-61-133 1044 

ESDIR Seminar: Pelvic Imaging - Revisited 
Info: Dr. Peter J. Cox, Bracco International, 38 Churchgate St., Bury St. Edmunds, Suffolk IP33 
1EQ, UK 
tel. +44-1284-755 323 - fax +44-1284-704 190 - E-mail pcox@braccoint.co.uk 

84th Meeting Radiological Society of North America (RSNA) 
Info: Michael P. O'Connell, 2021 Spring Road, Suite 600, Oak Brook, IL 60521, USA 
tel. +1-630-571 2670 - fax +1-630-571 7837 
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Algemene informatie 

MemoRad is het huisblad van de Nederlandse Vereniging voor 
Radiologie. Naast wetenschappelijke artikelen worden ook arti-
kelen van klinisch of algemeen maatschappelijk belang aan de 
lezers aangeboden. Het tijdschrift geeft tevens de mogelijkheid 
aan werkgroepen en andere organisaties binnen de vereniging 
hun standpunten en besluiten bredere bekendheid te geven. 
Behalve aan verenigingsnieuws wordt ook aandacht geschon-
ken aan recent verschenen proefschriften en leerboeken. In een 
congresagenda wordt een overzicht gegeven van radiologische 
congressen. 

MemoRad verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 
1100 en wordt gratis toegezonden aan alle leden. Andere 
belangstellenden kunnen het blad tegen vergoeding ontvangen. 

Redactie 
De redactie van MemoRad valt onder de verantwoordelijkheid 
van de secretaris van de Vereniging. 

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

Doorlichtertjes 
Leden kunnen gratis `doorlichtertjes' plaatsen. Deze kleine 
advertenties met goederen en verrichtingen die men wenst aan 
te bieden of uit te wisselen, dienen gezonden te worden aan het 
secretariaat van de NVvR, Postbus 8171, 3503 RD Utrecht. De 
redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren 
zonder opgave van redenen. In het laatste geval worden ze aan 
de afzender geretourneerd. 

Inzenden van kopij: richtlijnen voor auteurs 

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

Tekst 
De kopij dient te worden aangeleverd als tekst (een uitdraai op 
regelafstand 2) én op floppydisk in een IBM-compatibel for-
maat, waarbij het gebruikte programma op de disk moet wor-
den vermeld. Zowel de uitdraai als de floppydisk worden voor-
zien van de titel en de naam van de eerste auteur. De tekst dient 
in korte paragrafen door middel van kopjes te worden onderver-
deeld. Teksten dienen in het Nederlands (bij uitzondering in het 
Engels) te worden aangeboden. 
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Illustraties 
De illustraties worden meegezonden met de tekst en de floppy-
disk en Arabisch genummerd naar volgorde in de tekst. Op de 
uitdraai wordt in de marge aangegeven waar de figuur bij voor-
keur geplaatst dient te worden. De figuren kunnen bestaan uit 
(lijn)tekeningen, foto's of dia's. Elke figuur wordt zodanig geï-
dentificeerd dat verwisseling en/of foutieve plaatsing (onderste-
boven, spiegelbeeld, enz.) voorkomen wordt. Foto's moeten bij 
verzending worden beschermd en mogen niet worden bescha-
digd door het gebruik van bijvoorbeeld paperclips. Schrijf niet 
op de tekeningen of foto's, maar op een fotokopie. Vergeet ook 
de onderschriften niet. 

Waar nodig dient de auteur bij de eigenaar van het auteurs-
recht om toestemming te vragen voor reproductie van de figu-
ren. 

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

Literatuur 
De literatuur wordt in de tekst aangegeven door nummers tus-
sen vierkante haken (niet in superscript). Deze nummers dienen 
te corresponderen met de opgave in de literatuurlijst. De litera-
tuurlijst wordt onder het kopje 'Literatuur' geplaatst aan het 
einde van de tekst. Elk nummer krijgt een nieuwe regel. 

De literatuurlijst is opgesteld volgens de Vancouver-
methode. Na het cijfer worden de namen en voorletters van alle 
auteurs genoemd (indien meer dan zeven, de eerste zes noe-
men, daarna et al.); vervolgens de volledige titel van de publi-
catie, de naam van het tijdschrift volgens de Index Medicus met 
het jaartal, jaargangnummer, gevolgd door de eerste en laatste 
bladzijde. Bij handboeken volgen na de titel de plaats, de uitge-
ver en het jaar van publicatie. Enige voorbeelden: 
1. Janssen PJA, Driessen KPA. De laatste straling: keerpunten 

in de geschiedenis van de radiologie. Ned Ti dschr Geneeskd 
1996; 120: 12-4. 

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