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Radiologie, naar een breder spectrum 

G.J. den Heeten 

Oratie van G.J. den Heeten, uitgesproken bij gelegen-
heid van de aanvaarding van het ambt van hoogle-
raar Radiologie aan het Amsterdams Medisch 
Centrum op 15 januari 1999. 

Mijnheer de Rector Magnificus, leden van de Raad 
van Bestuur van het AMC, leden van de universitaire 
gemeenschap, medewerkers van het AMC, geachte 
belangstellenden. 

De uitvinding van de röntgenstraling in 1895 door 
W.C. Röntgen is een voor de hand liggend uitgangs-
punt voor een verhandeling over het specialisme 
Radiologie. Ik wil er echter niet bij stilstaan, omdat 
andere belangrijke jaartallen en namen naar mijn 
mening in dezelfde adem genoemd zouden moeten 
worden.Van even groot belang voor de moderne 
radiologie is bijvoorbeeld John von Neumann, onder 
wiens leiding in 1949 de eerste echt grote rekenma-
chine (EDVAC) tot stand kwam, en de uitvinding van 
de chip in 1958 door Robert Noyce en Jack Kilby [1]. 
Ook Bill Gates, de eigenaar, directeur en oprichter 
van Microsoft, verdient een plaats in de "hall of 
fame" van de radiologie vanwege het groeiende 
belang van Windows NT-systemen in het vak. 

De informatica laat op het punt van de rekenkracht 
van computers een exponentiële ontwikkeling zien. 
Vermogen en snelheid groeien met het jaar. De radio-
logie lijkt sinds de Tweede Wereldoorlog, met name 
na de introductie van de CT in 1973, de informatica 
in groei te volgen. De mogelijkheden zijn groot, maar 
leiden ook tot verwarring. 

Het medisch specialisme radiologie is een verza-
meling van diagnostische methoden, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van eigenschappen van straling uit het 
elektromagnetische spectrum in oplopende frequentie 
(of afnemende golflengte). Het zichtbare licht is daar-
van het meest bekende voorbeeld. Dit bevindt zich 
ongeveer midden in het spectrum. De extremen van 
het spectrum worden aan de kant van de lange golf-
lengten bepaald door radiogolven, en aan de andere 
kant door straling met zeer korte golflengten, daar 
waar de rtintgen- en gammastraling zich bevinden. 
Vooral stralingen die goed door water heen kunnen 
dringen zijn van nut gebleken. Het menselijk lichaam 
is immers vanuit fysisch oogpunt met water te verge-
lijken. De straling gaat aldus door het lichaam heen 
en wordt op sommige plaatsen meer tegengehouden  

dan op andere plaatsen. Men houdt er een fotoplaat 
achter en klaar is Kees. 

Zo eenvoudig was het principe en zo eenvoudig is 
het in feite nog, waarmee niet gezegd is dat zich op 
vrijwel alle gebieden geen ingrijpende veranderingen 
voordeden, bijvoorbeeld ten aanzien van de stralings-
bron, het object c.q. de patiënt waar de stralingsbron 
op wordt gericht, de stralingontvangende informatie-
drager (bijv. een foto), de waarnemer (de radioloog) 
en de behandelende arts. 

Naast het type stralingsbron is ook de manier waar-
op de bron wordt gebruikt veranderd. Naast de stil-
staande bron werd de bron ontwikkeld die zich in de 
ruimte beweegt. Van groot belang daarvoor was de 
Amsterdamse hoogleraar Ziedses des Plantes, die 
voor zijn werk op het gebied van de planigrafie en 
subtractie voor de Nobelprijs werd voorgedragen [2]. 
De prijs is hem echter niet ten deel gevallen. 
Opmerkelijk, omdat de uitvinder (Hounsfield) van de 
digitale opvolger van de planigraaf (de CT), na de 
opkomst van de computer en digitale technieken in 
1979 zes jaar na zijn vinding wel met de Nobelprijs 
werd geëerd. 

De radiologie beperkte zich in het verleden vrijwel 
alleen tot het afbeelden van zichtbare afwijkingen: 
radioanatomie of radiopathologie. Met andere woor-
den, het vak heeft zich vooral toegelegd op het aanto-
nen van afwijkingen die bij een geopend lichaam ook 
zichtbaar zijn. 

Ziekte is evenwel meer dan een verzameling van 
bij een geopend lichaam zichtbare afwijkingen. De 
radioloog die de moeite neemt om de ICD-9-CM [3] 
ziekteclassificatie door te lopen, zal tot zijn schrik 
zien dat er een welhaast oneindig aantal ziektes is 
waarbij detectie van zichtbare afwijkingen geen enke-
le zin heeft. 

Maar "zichtbaar" is voor de radioloog een begrip 
dat aan sterke verandering onderhevig is. Vooral op 
het punt van neurologische en psychiatrische beeld-
vorming zijn de ontwikkelingen duizelingwekkend. 

In feite hebben de ontwikkelingen in de neurora-
diologie ons in de radiologie altijd de weg gewezen, 
door het simpele feit dat het hoofd als orgaan goed 
stil kan liggen. Op dit moment is in de gehele wereld 
een aantal groepen onderzoekers bezig met neuro-
functionele beeldvorming. Niet het afbeelden van 
afwijkende anatomische structuren, maar het meten 2 
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van de functionele respons van delen van de hersenen 
na toediening van bepaalde prikkels, staat daarbij voor-
op. Dit zal een grote impact hebben op de gezondheid 
en het welbevinden van een grote groep van patiënten. 
Onderzoek wordt gedaan op het gebied van het hersen-
infarct, schizofrenie, verslaving, het posttraumatisch 
stresssyndroom, en het ADHD-syndroom bij kinde-
ren. Duidelijk is dat neurofarmacologisch onderzoek 
en nieuw ontwikkelde geneesmiddelen ook middels 
beeldvorming geëvalueerd zullen gaan worden. Nu 
reeds is op standaard MRI-apparatuur neurofunctione-
le beeldvorming in de breedste zin van het woord 
mogelijk (inclusief spectroscopie). Op de langere ter-
mijn zal dat met andere organen ook mogelijk zijn en 
staat ons bijv. hepatofunctionele of beenmergfunctio-
nele beeldvorming te wachten. 

Het is vooral hier waar de nucleaire geneeskunde 
en de radiologie elkaar nadrukkelijk raken. Het is 
voor ons een grote uitdaging om de bestaande lijn van 
neurofunctionele beeldvorming (ingezet vanuit de 
nucleaire geneeskunde door Van Royen, oud-hoogle-
raar nucleaire geneeskunde, U.V.A), samen met de 
nucleaire geneeskundigen te stimuleren en waar 
mogelijk uit te breiden. Als er een gebied is waar 
samenwerking tussen nucleaire geneeskunde en radio-
logie op korte termijn inhoud kan krijgen, dan is het 
dit gebied. 

De snelle ontwikkelingen in de informatica bieden, 
als eerder opgemerkt, enorme mogelijkheden. De 
radiologie moet echter beducht zijn zich er niet aan te 
vertillen. Het vak krijgt nauwelijks de tijd om een 
nieuwe techniek op zijn waarde te beoordelen. Met 
name de ontwikkelingen op het punt van CT en MRI 
gaan zo hard dat het patiëntgebonden onderzoek het 
niet kan bijhouden. Een onderzoek naar de waarde 
van CT bij bepaalde afwijkingen is op het moment 
van verschijnen reeds achterhaald omdat de gebruike-
lijke snededikte in een paar jaar tijd van 1 cm naar 0,3 
cm is gegaan. Terwijl de gemiddelde radioloog bij de 
MRI nog in vet-water gewogen opnames denkt, zijn 
de mogelijkheden alweer oneindig veel groter dan de 
inmiddels verouderde en trage spin-echosequentie. 

Het is niet voor niets dat we op dit punt met enig 
wantrouwen door beleidsmakers en andere medici 
worden bekeken. We hebben de naam steeds met iets 
nieuws te komen en weinig werkelijk uit te diepen. 

Het is evenwel zeer complex om goed radiologisch 
wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Er moet om 
te beginnen rekening worden gehouden met wel 25 
soorten van bias die geïntroduceerd kunnen worden 
[4]. Voor zuiver radiologisch onderzoek staat boven-
dien geen rij financiers voor de deur. Het duurt soms 
maanden tot jaren voordat een groot onderzoek van  

start kan gaan, niet zelden op het moment dat andere 
en wellicht vernieuwde en betere versies van de te 
onderzoeken radiologische techniek zich al hebben 
aangediend. 

Ook in de patiëntenzorg moeten we erop toezien 
niet ten onder te gaan aan de vooruitgang. Wij moeten 
ons een weg zien te banen in een onderzoek waarvoor 
zonder probleem 400 á 500 verschillende beelden 
worden geproduceerd. Al die beelden moeten zijn 
bekeken en begrepen. Vervolgens moet er een verslag 
van worden gemaakt, en dan beginnen de problemen: 
hoe moet deze informatie worden overgedragen? Dit 
gebeurt van oudsher door middel van een verslag en 
foto's. Het moge duidelijk zijn dat dat concept veelal 
niet meer werkt. Het vervaardigen van foto's en een 
verslag, waarbij de radioloog ervan uitgaat dat de aan-
vrager (en anderen die de informatie nodig hebben) 
de foto's ook nog werkelijk in hun geheel zullen zien, 
is een al bijna gepasseerd station. 

In veel radiologische praktijken (ook in het AMC) 
wordt op dit moment nog alles uitgeprint wat er wordt 
gemaakt. Een onmogelijke en onhoudbare situatie. 
Stelt u zich de aanvragende dokter voor die graag "de 
foto's" wil zien. Hij krijgt een map waarin zich een 
dikke stapel prints bevindt, met daarop honderden 
verschillende plaatjes en een grote hoeveelheid heel 
kleine letters. Meestal is voor de niet-radioloog de 
volgorde van de beelden moeilijk te achterhalen en is 
onduidelijk wat links en rechts is. Uiteindelijk zijn er 
van die hele stapel misschien zes plaatjes relevant. 
Het slachtoffer van deze informaticabom heeft over 
het algemeen een lichtkastje op zijn spreekkamer 
waarop een handwortelfoto op suboptimale manier 
kan worden bekeken, en neemt u van mij aan dat het 
bestuderen van een MRI alleen maar zin heeft als de 
verschillende onderdelen naast elkaar bekeken kunnen 
worden. En dat wordt zoeken voor de aanvrager. Een 
van de antwoorden op deze situatie is datareductie. 
Minder data vervaardigen en niet-relevante data weg-
laten bij de informatieoverdracht. Dit in combinatie 
met een helder ingedeeld verslag, waarin men direct 
kan vinden wat men zoekt. Hierover later meer. Het 
huidige antwoord op de situatie is een sterk groeiende 
hoeveelheid multidisciplinaire besprekingen, waarin 
dergelijke onderzoeken met de aanvragers worden 
besproken. Inmiddels gaat het in het AMC om ruim 
50 besprekingen per week. Alleen al voor de bespre-
kingen hebben we een bemanning nodig die vergelijk-
baar is met een radiologenmaatschap van een klein 
algemeen ziekenhuis. 

Het moge duidelijk zijn dat wij moeten streven 
naar ruimten waar met behulp van alle ter beschikking 
staande audiovisuele middelen (inclusief het gebruik 3 
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van computers en videoprojectie) op meerdere plaat-
sen tegelijk zulke besprekingen kunnen worden 
gehouden. De PC's in die zalen hebben inmiddels een 
eigen e-mailadres en een internetaansluiting voor 
onderwijsdoeleinden, inclusief een ZIS- en een 
ZOUGA-link. Er zijn ons nog geen cijfers bekend 
over de tijdwinst die zowel voor radiologen als aan-
vragers kan worden geboekt, door het resultaat van de 
onderzoeken op logische wijze via het netwerk en de 
PC het bureau van de aanvrager te laten bereiken. Ik 
schat (en velen met ervaring op dit gebied met mij) 
dat die winst in guldens omgerekend groot is. 
Waarschijnlijk nog groter dan de winst die het zal 
opleveren in verband met het zoekraken van foto's. 
Dat moet evenwel mijn volgende punt zijn. 

De op verschillende manieren verkregen informatie 
moet op efficiënte wijze worden vastgelegd. Dit 
geschiedde tot nu toe vooral met behulp van foto's, 
ook informatiedragers genoemd. In zijn meest simpele 
vorm is het de röntgenfoto zonder versterkings-
scherm. Het zilver in die foto's wordt meer en meer 
vervangen door een verzameling ontvangertjes, die 
direct of indirect niet meer zwart of wit aangeven, 
maar een getal. Getallen kun je in een computer stop-
pen en er allerlei berekeningen mee uitvoeren. De ver-
kregen en af te beelden informatie kan zelfs als een 
e-mail verstuurd worden. Het maken van de echte 
foto is dan niet meer nodig. Maar wat meer betekent: 
het zoeken naar de foto is niet meer nodig. In het 
AMC zijn er naar schatting bij voortduring 15 man 
bezig om naar foto's te zoeken. Niet alleen medewer-
kers van de administratie van de rëntgenafdeling, 
maar ook medewerkers van andere afdelingen, inclu-
sief artsen en hoogleraren. 

We zoeken en zoeken en zoeken. We zoeken naar 
wat wij zelf hebben zoekgemaakt, wat anderen gevon-
den hebben en vervolgens weer hebben zoekgemaakt. 
De ziekte van het zoeken. In geld uitgedrukt gaat het 
om vele miljoenen guldens per jaar. U zult zich afvra-
gen waarom wij niet eenvoudig, zoals in een aantal 
andere ziekenhuizen, een centraal punt bepalen waar 
die foto's mogen worden gezien en waaruit er nim-
mer, zelfs niet eentje, onder een arm mag worden 
meegenomen. Het is het beleidsvoornemen van de 
Raad van Bestuur van het AMC om tot een gesloten 
radiologische afdeling te komen. 

Het moge simpel klinken, maar een dergelijk sys-
teem moet als een militaire operatie worden voorbe-
reid. De foto is in een groot academisch en oplei-
dingsziekenhuis namelijk heilig en alles is geoorloofd 
om de foto te bemachtigen. In het verleden werd door 
ene H.I. Laméris (een ver familielid van collega J.S. 
Laméris) de röntgenafdeling vergeleken met de opi- 

umkit van de geneeskunde: "Ze zitten in het donker 
en geven zich over aan de wildste fantasieën". 

Die vergelijking gaat nog steeds op, maar nu meer 
vanuit het perspectief van de verslaafde. Ook op dit 
moment sluipen er lieden door de gangen van de 
radiologie op zoek naar het spul. Sommigen met de 
strikte opdracht om direct aan de bron toe te slaan en 
de foto, het liefst nog warm, naar boven te brengen. 
Een bijeenkomst waar meerdere dokters van verschil-
lende specialismen het wel en wee van patiënten 
bespreken, is niet meer mogelijk zonder dat de goege-
meente minutenlang naar een röntgenfoto staart. Het 
ware beter als er een gewone (licht)foto van de 
patiënt zou worden geprojecteerd, al was het alleen al 
om de patiënt een gezicht te geven. 

In Nederland wordt met verslavingen over het alge-
meen rationeel omgegaan. Waarom niet een vrije ver-
strekking zoals ook wel voor heroïne is voorgesteld? 
Dit is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. 
Zonder in te willen gaan op alle juridische aspecten, 
gaat het hier om een röntgenstatus van de patiënt. Daar 
draag je zorg voor. De informatie is gedurende een 
aantal jaren relevant voor de patiënt en zijn behande-
laar, en moet voor de direct betrokkenen beschikbaar 
zijn en blijven. De interpretatie van de gegevens door 
degene die het onderzoek heeft gedaan (of onder 
wiens verantwoordelijkheid het onderzoek is uitge-
voerd) dient te worden genotuleerd en gearchiveerd. 

Toch is de oplossing nabij. Velen hebben ervan 
gehoord en er wordt al over gefluisterd. Het is, zij het 
met mondjesmaat, al in het AMC aanwezig. We heb-
ben het al een aantal jaren zien aankomen, maar in 
november jl. hebben we het kunnen zien in Chicago 
op het congres van de Radiological Society of North 
America (RSNA): de vrije fotoverstrekking is er! Het 
werkt en we noemen het PACS, hetgeen wil zeggen 
PlaatjesArchief en CommunicatieSysteem. Hiermee 
kan er een efficiëntie- en exploitatiewinst van miljoe-
nen guldens per jaar worden bereikt. De aanschaf van 
PACS kan dus het probleem niet zijn, zult u denken. 
Helaas is de gang van zaken in de gezondheidszorg 
een andere dan in andere sectoren van de maatschap-
pij. Dat heeft te maken met verschillende budgettaire 
domeinen. De torenhoge kosten van de rondedans van 
de zoekende dokters zitten in een historisch opge-
bouwd budget. Daar zit het (voor velen) onbekende 
verlies waaraan we gewend zijn, en als we er niets 
aan doen krijgen we ook geen ontwenningsverschijn-
selen. 

De investering in de vrije fotovoorziening (PACS) 
kost een groot ziekenhuis inclusief de verdere digitali-
sering ca. 6 miljoen gulden. Dat is nieuw en echt 
geld. Dat is heel iets anders dan de exploitatie. Dat 4 
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valt onder investeringen en die zitten weer in een heel 
ander budget. 

De radiologie heeft de naam een duur vak te zijn. 
Dat komt door de hoogte van de investeringen. 
Structureel gaat er per jaar in vele Nederlandse zie-
kenhuizen 25 tot 40% van de investeringsbegroting 
naar radiologische afdelingen. Dat is veel, maar in de 
algehele exploitatierekening is ons aandeel nog geen 
3%. Dat staat dus in geen enkele verhouding tot de 
medicijnen voorschrijvende specialismen. 

Dit neemt niet weg dat we als goede huisvaders 
met de centen zullen moeten woekeren. Dat betekent 
dat de kosten voor de investeringen voor een belang-
rijk deel uit de lopende exploitatieopbrengsten betaald 
moeten gaan worden. Dit kan alleen door minder 
films te verbruiken. De volgende stappen zijn daarbij 
noodzakelijk: 
- De laatste fase van de digitalisering van de gewone 
röntgenfoto zal worden ingezet. 
- Ook die data worden opgeslagen op een megageheu-
gen en worden via het netwerk fasegewijs beschikbaar 
gesteld. 
- De groot-formaat foto zal worden verkleind, hetgeen 
tot een belangrijke reductie van het gebruik van films 
zal leiden. 
- Voor enkele afdelingen, zoals de I.C., de echografie 
en de huisartsen, zullen geen films worden gebruikt. 
Deze budgettaire voordelen zullen een ziekenhuis-
breed Windows NT-PACS-systeem mogelijk maken. 

En, dames en heren, wat gaan we nu allemaal doen 
met die informatie, en hoe dient het de patiënt? Wordt 
de gezondheidszorg er beter van? Leidt dit alles tot 
gezondheidswinst? Het antwoord is: "dat hangt ervan 
af' 

In het voorafgaande heb ik reeds een aantal zaken 
aan de orde gesteld. Door een betere logistiek en de 
daaraan gerelateerde budgettaire winst, hopen we tot 
een verbetering te komen van het gehele diagnosti-
sche proces. Dit alles leidt tot een betere selectie voor 
behandelingen (besliskundige informatie), een betere 
beoordeling van het effect van die behandelingen 
(monitoring), het verbeteren van de planning van weef-
seldiagnostiek en chirurgische procedures (navigatie), 
en het geeft de mogelijkheid om op minder traumati-
serende wijze een aantal behandelingen uit te voeren 
(interventieradiologie en de minimal invasive 
therapy). 

Maar ook op dit punt moet ik wijzen op het gevaar 
van de overdrijving op het punt van de mogelijkheden 
van ons vak. Binnen de geneeskunde heerst ten aan-
zien van de benadering van ziekte het adagium van de 
anamnese en het lichamelijk onderzoek. Na een zorg-
vuldig gesprek met de patiënt komt de arts tot een  

eerste analyse van wat er met de patiënt aan de hand 
kan zijn. Dan richt hij zich, na een algemeen lichame-
lijk onderzoek, op die organen die bij de verdere 
selectie van de mogelijke verklaring voor de klachten 
van belang kunnen zijn. Helaas zien we een groeiende 
tendens om deze volgorde los te laten. De moderne 
arts meent te weten dat het lichamelijk onderzoek 
voor het stellen van de diagnose onvoldoende is, en 
gaat er steeds meer toe over om direct na de anamne-
se tot zgn. aanvullend onderzoek over te gaan. Dit 
met instemming van de patiënt, die zeer tevreden is 
met de getoonde belangstelling van de dokter en zich 
vervolgens met een of meerdere aanvragen in de hand 
bij een röntgenafdeling meldt. In Nederland gebeurt 
dat zo'n zeven á acht miljoen keer per jaar. Slechts in 
een enkel geval gaat het gevraagde onderzoek niet 
door. Er is moed voor nodig om de patiënt terug te 
sturen als er geen duidelijke indicatie is voor onder-
zoek. Men verstoort de rust van de behandelaar-
patiënt-relatie. "De dokter doet onderzoek en neemt 
dus de klacht serieus". 

Veelal gaat het voor radiologen om onbekende aan-
vragers die op geheel verschillende wijze met hun 
informatie omgaan. Aan de hand van de vaak onvolle-
dige of ronduit verkeerde informatie op het aanvraag-
briefje (daarop de hele status van de patiënt overne-
men is onmogelijk) moet de radioloog evenwel de 
noodzaak tot onderzoek en het gebruik van ioniseren-
de straling vaststellen en rechtvaardigen [5]. 

Dames en heren, de recente storm van verontwaar-
diging van de gehele medische beroepsgroep na een 
medisch tuchtrechtelijke veroordeling in verband met 
het achterwege laten van percussie bij een zieke 
patiënt met longontsteking, geeft te denken. Je zou 
eruit kunnen concluderen dat men van mening is dat 
lichamelijk onderzoek maar helemaal aan de radio-
loog met al zijn machines moet worden overgelaten. 

Welnu, dan ontstaat de verwarring pas goed. Het 
nut van radiologie is afhankelijk van vele factoren, 
waarvan de incidentie een hele belangrijke is. Hoe 
vaak een radiologisch onderzoek een juist antwoord 
zal geven, hangt o.a. af van hoe vaak een afwijking 
voorkomt. Om een indicatie te geven: bij een knobbel 
in de borst leiden gegevens verkregen uit de anamne-
se, lichamelijk onderzoek en een verdacht mammo-
gram bij een vrouw van onder de 25 jaar, tot de con-
clusie dat de kans dat ze borstkanker heeft 7,5% is, 
terwijl dat bij een vrouw van boven de 70 jaar vrijwel 
100% is. 

Dit heeft te maken met het feit dat borstkanker bij 
jonge vrouwen vrijwel niet voorkomt en de betrouw-
baarheid van het mammogram op zichzelf matig is. In 
het geval van de jonge patiënte speelt het mammo- 5 
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gram alleen maar een storende rol, een relatief gevaar-
lijk diagnosticum bij ongenuanceerd en onwetend 
gebruik. In het geval van de oudere patiënte zou het 
lichamelijk onderzoek voldoende kunnen zijn. Het is 
vooral voor de middengroep waar de mammografi-
sche beeldvorming en echografie hun grootste waarde 
bewijzen. Het geldt in feite voor bijna alle radiologi-
sche testen. Het is evenwel vrijwel onmogelijk om 
van alle aanvragers de kennis over het juiste gebruik 
van de gehele radiologie te verwachten. Ten aanzien 
van de gehele populatie halen we met de combinatie 
mammogram en echografie van de borst, een gevoe-
ligheid voor de detectie van borstkanker van 95 tot 
97%. Een goede testcombinatie, maar alleen bij de 
juiste selectie van de patiëntengroep, te weten de juis-
te leeftijd en relevante bevindingen van anamnese en 
lichamelijk onderzoek. Dat dergelijke cijfers tot de 
onjuiste conclusie aanleiding kunnen geven dat met 
deze tests alle vrouwen gescreend kunnen worden, 
zodat men daarom ook wel ter geruststelling van de 
patiënte even een onderzoekje kan doen (in feite 
screening), is voor de radiologie een groot probleem. 
Ja, ik ben een voorstander van screeningsmammogra-
fie. Het bewijst iedere dag weer zijn nut, en cijfers in 
de wereld duiden inderdaad op een significante sterf-
tereductie in een beoogde groep vrouwen. De neiging 
om de grenzen op te rekken van de beoogde groep 
vrouwen van 50 tot 70 jaar tot een groep van 40 tot 
70 jaar, vind ik evenwel omineus. Slechts onder de 
meest strikte voorwaarden en hoogst mogelijke kwali-
teit is een dergelijk systeem een voordeel voor de 
bevolking. Het gaat daarbij niet om de beoogde zes 
weken levenswinst zoals laatst nog gesuggereerd in 
de pers [6], maar om 750 vrouwen per jaar minder 
met een gemetastaseerde vorm van borstkanker, met 
alle leed daaraan verbonden. De Nederlandse radiolo-
gie heeft daarbij in de wereld, vooral dankzij de 
Nijmeegse groep maar ook als collectief, een zeer 
vooraanstaande rol gespeeld. Het feit dat elke 
Nederlandse screeningsradioloog apart is geschoold, 
heeft de screening in Nederland tot de beste van de 
wereld gemaakt en op die manier gered. De sectie 
bevolkingsonderzoek borstkanker van de NVvR 
speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Met name de 
noodzaak om de "waarschijnlijk goedaardige" afwij-
kingen ongemoeid te laten, leidt tot veel misverstan-
den en zelfs tot rechtszaken. Het is de paradox van de 
moderne geneeskunde: een van tevoren afgesproken 
beleid dat soms tot nadeel van een individu is, maar 
tot voordeel van de groep. 

Dames en heren, problemen ontstaan uiteraard niet 
alleen op het niveau van de aanvrager van onderzoek. 
Veel gebruikers van radiologisch onderzoek realiseren  

zich onvoldoende dat het zgn. standaard radiologisch 
onderzoek vele varianten kent: een Leidse, 
Amsterdamse, Rotterdamse en misschien zelfs ook 
wel een Midden-Brabantse variant, waarbij er een ver-
slag van het onderzoek wordt gemaakt en niet is afge-
sproken wat wel of niet in het verslag dient te staan. 

Als je de radiologie als een meetinstrument bekijkt 
en je wilt iets zeggen over de nauwkeurigheid, dan 
zouden we het gebrek aan protocollen in de uitvoering 
en verslaggeving, de ruis of vervuiling kunnen noemen. 
Met andere woorden: de waarde van een bepaald radio-
logisch onderzoek kan per afdeling verschillen. Het is 
niet voor niets dat de FDA (de Amerikaanse Food and 
Drug Administration) en de industrie tegenwoordig 
alleen nog maar zeer streng geprotocolleerde weten-
schappelijke resultaten accepteren. Na zorgvuldige 
inclusie van de patiënt wordt het radiologisch onder-
zoek volgens minutieus opgestelde protocollen uitge-
voerd en beoordeeld. De meesten onder ons zullen het 
zich niet altijd realiseren maar eigenlijk is dit niets 
anders dan zorgvuldige zorg voor een patiënt, met een 
klant en aanvrager die verstand van zaken hebben en 
waar willen voor hun geld. Als men zich niet aan de 
afspraken houdt wordt er niet betaald. Dit kan ook door 
de FDA op basis van steekproeven in Nederland wor-
den gecontroleerd. De door de beroepsgroep ongewild 
geïntroduceerde ruis, door onvoldoende geprotocolleerd 
te werken, heeft een negatieve invloed op het nut van de 
radiologie en is in feite weggegooid geld. 

Een eerste stap naar optimaal gebruik van de radio-
logie kan worden bereikt als voortgang wordt gemaakt 
met het automatiseren van rëntgenaanvragen. Een 
elektronisch aanvraagformulier met daarin besli skun-
dige informatie, waardoor aan de bron bij een vraag 
de juiste aanvraag kan worden gevoegd. Uiteraard zal 
protocollering van de aanvraag moeten worden verge-
zeld van eveneens geprotocolleerde onderzoeken en 
uitslagen. 

Het is dus een uitdaging om de komende jaren tot 
een AMC-breed elektronisch aanvraag- en verslag-
systeem te komen. Dit in analogie tot recent geïntrodu-
ceerde receptuur-software. Het ZOUGA-project van het 
AMC, als voorloper van een EPD (elektronisch patiën-
tendossier) zou daarbij van groot nut kunnen zijn. Het 
zou de AMC-gemeenschap sieren als dit project van de 
dienst informatisering in de breedte werd gesteund. 

Reeds vele jaren wordt er geroepen om sanering 
van het scala aan radiologische mogelijkheden. Hier 
is niet al te veel van terechtgekomen omdat er geen 
middelen waren. Slechts een beperkt aantal onderzoe-
ken is onder invloed van de MRI verdwenen. Er zal 
dus hard gewerkt moeten worden om de vooruitgang 
in medische beeldvorming bij te benen en er op zinni- 7 
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ge wijze mee om te gaan. Automatisering, protocolle-
ring, standaardisering en sanering. 

Dames en heren, wat mij betreft is hier de cirkel op 
het punt van de informatica en de invloed daarvan op 
de radiologie rond. Resumerend: 

De informatica gaat soms te hard en sticht daardoor 
verwarring. Maar het biedt ook de mogelijkheid tot 
regulering. Met regulering bedoel ik de plaats die de 
radiologie in het grotere geheel van de patiëntenstatus 
dient te krijgen. In feite zouden we daarbij afscheid 
moeten nemen van het separate ffintgendossier, zoals 
dat inmiddels 104 jaar bestaat. Misschien moeten we 
ons eens wat minder op het Elektromagnetisch 
Spectrum, en meer op het veel bredere spectrum van 
het Elektronisch Patiëntendossier richten. Dit ten voor-
dele van de radiologie, maar vooral ten voordele van de 
patiënt. En uiteindelijk is dat waar het allemaal om 
begonnen is. 

De ideeën en problemen die in deze oratie aan de 
orde zijn gesteld komen voor een belangrijk deel 
voort uit mijn ervaringen in de dagelijkse praktijk, 
opgedaan in het Academisch Ziekenhuis Groningen 
als promovendus en arts-assistent in opleiding (tot 
1987). Van groot belang was mijn periode als alge-
meen radioloog in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te 
Tilburg (1987 tot en met 1997), waar ik door de uit-
stekende sfeer en goede onderlinge taakverdeling bin-
nen mijn maatschap, al spoedig de mogelijkheden 
kreeg om ook buiten de muren van de afdeling radio-
logie via commissies en stafbestuur de gezondheids-
zorg in een breder perspectief te leren zien. Het was 
een zeer leerzame periode, waarvan ik de uitstekende 
onderlinge verhoudingen tussen de staf en manage-
ment als voorwaardescheppend voor mijn verdere 
ontwikkeling heb ervaren. 

Verder zijn de ideeën en problemen in deze oratie 
gebaseerd op vele observaties opgedaan in binnen- en 
buitenland, waarbij de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Radiological Society of North America een grote bron 
van inspiratie is. Het voorzitterschap van de 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie is van door-
slaggevende betekenis geweest vanwege de dagelijkse 
contacten met collegae uit het hele land. De zeer inni-
ge contacten binnen het bestuur gaven me inzicht in 
de problematiek van de academische radiologie en het 
waren vooral mijn Nijmeegse collegae prof. dr. J.O. 
Barentsz en dr. J.A.M. Lemmens die mij ervan wisten 
te overtuigen dat ook daar nog behoefte is aan een 
echte generalist zoals ondergetekende. De stimuleren-
de reacties uit de zusterfaculteiten hebben mij in die 
mening gesterkt. De maatschap radiologie van het 
AZU heeft een belangrijke rol gespeeld bij de tot-
standkoming van deze benoeming en hun filosofie en  

organisatievorm zullen voor ons een voorbeeld zijn. 
De moeilijke maatschappelijke positie van de 

medisch specialist eind jaren tachtig en begin jaren 
negentig hebben mij gemotiveerd om verschillende 
bestuurlijke activiteiten binnen de radiologengemeen-
schap en, via de NVvR, binnen het convent van 
wetenschappelijke verenigingen te ontplooien- een 
gremium dat fungeerde als katalysator van het fusie-
proces tussen NSF en LSV, hetgeen resulteerde in de 
oprichting van de Orde van Medisch Specialisten. Dit 
na de "tropenjaren" 1996 en 1997 en onder de bezie-
lende leiding van Rogier van Nieuwenhuizen, die 
door zijn gevoel voor humor en vermogen tot relati-
vering het leven aan de door neonlichten beschenen 
vergadertafels draaglijk maakte. De vele mensen die 
ik op mijn pad tegenkwam ben ik dankbaar voor de 
grote welwillendheid en vriendschap waarmee ik 
tegemoet werd getreden. Dat geldt uiteraard in het bij-
zonder voor prof. dr. J.S. Laméris, met wie ik avon-
tuur mocht aangaan, en die niet alleen "school heeft 
gemaakt" op het punt van klinische radiologie, inter-
ventieradiologie, echografie en radiologische weten-
schappen, maar die vanwege zijn integriteit en loyali-
teit elke dag in het AMC de moeite waard maakt. 

De staf en medewerkers van de afdeling radiologie 
van het AMC ben ik zeer dankbaar voor de gastvrije 
ontvangst. Ik weet dat het voor sommigen een moei-
lijke periode is maar het einddoel, een kwalitatief 
hoogstaande en horizontale professionele organisatie 
die niet denkt in gevaren maar in mogelijkheden en 
waar een ieder zijn verantwoordelijkheden krijgt en 
neemt, is dichterbij dan u denkt. 

Mijn naasten, mijn vrouw Jet en mijn kinderen 
Gerard, Emile en Elisabeth, wil ik danken voor hun 
steun en geduld. De voortvarendheid waarmee jullie 
een nieuw leven zijn begonnen en de lasten van de 
verhuizing hebben ondergaan zijn voor mij een voor-
beeld. Niet zeuren, doorgaan. 

De Raad van Bestuur van het AMC en het College 
van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam wil ik 
danken voor de eervolle benoeming. Misschien voor u 
een experiment, maar in het verleden is er wel eens 
meer een radioloog door een Academisch Ziekenhuis 
uit het Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg gehaald. 

In deze fase zijn er helaas geen goedkope succes-
sen. Op het punt van de organisatie van de afdeling 
radiologie zal nog veel moeten gebeuren. U mag van 
ons de volle inzet en een marathonmentaliteit ver-
wachten. De steun die we van u tot nu toe hebben 
gekregen schept de voorwaarden die voor ons nood-
zakelijk zijn om het ideaal te verwezenlijken. 

Ik heb gezegd. 8 
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Noten 

1. Over de recente geschiedenis van de moderne computer is 
vrij veel te vinden op Internet en er zijn enkele boeken 
over geschreven. De Tweede Wereldoorlog heeft een dui-
delijke invloed gehad. Er is sprake van een opvallende 
Angelsaksische invloed. Ook Duitsland heeft echter zijn 
bijdrage geleverd. Het is moeilijk om namen te noemen 
zonder anderen tekort te doen. Personen die in dit verband 
genoemd kunnen worden zijn: Howard Aiken en Grace 
Hopper (1944 MARCK I), J. Presper Eckert en John W. 
Mauchly (1946 ENIAC), John von Neumann (1949 
EDVAC) en Jack S. Kilby en Robbert Noyce (1958 Chip). 
Belangrijke universiteiten waren Harvard, Cambridge, 
Princeton, en de University of Pennsylvania. Niet-universi-
taire instellingen en bedrijven die een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd zijn: US Army, US Navy, IBM, Texas 
Instruments, Bell laboratories, en de Hewlett-Packard Co. 
Internet sites: 
• www.nct.org  
• www.infotec.org/museum  
• www.stall-rz.fht.esslingen.de  
• www.vidco.cs.vt.edu:90/history  

Boeken: 
• Ceruzzi PE. A history of modern computing. MIT Press; 
ISBN 0 262 03255 4. 
• Slater R. Portraits in Silicon. MIT Press; ISBN 0 262 
19262 4. 

2. Rosenbusch G. B.G. Ziedses Des Plantes. In: de Knecht 
van Eekelen A, Panhuysen JFM, Rosenbusch G. Door het 
menschelijke vlees heen. 100 jaar radiodiagnostiek in 
Nederland. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995; 247-57. 
ISBN:90 5235 081 7. 

3. UCD Med Informaties: ICD-9CM Coding Ref. ICD-9-
CM, 6th Edition (published Oct/97 for FY 98). Utility pro-
vided by Michael Hogarth, M.D. and Benny Poon of the 
UCDHS Center for Medical Informaties. 
• www-informatics.ucdmc.ucdavis.edu/icd9/REFS.HTM. 
Last modified 11-Oct-97 - page size 5K - in English. 

4. Kelly SK, Berry E, Roderick P, Harris KM, Cullingworth 
J, Gathercole L, Hutton J, Smith MA. The identification of 
bias in studies of the diagnostic performance of imaging 
modalities. Br J Radiol 1997; 70:1028-35. 

5. Schuster DM, Gale ME. The malady of incomplete, inade-
quate, and inaccurate radiology requisitions histories: a 
computerized treatment. AJR 1996; 167: 855-9. 

6. Maanen H van. Onderzoek borstkanker helpt weinig. 
Mammografie geeft zes weken langer te leven. Parool, 
donderdag 7 januari 1999. 

Gaarne wil ik Jolanda Streekstra en Simone 
Schell bedanken voor hun steun bij de 
totstandkoming van dit manuscript. 
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Radiologie, naar een breder spectrum 

J.S. Laméris 

Oratie van J.S. Laméris, uitgesproken bij gelegenheid 
van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar 
Radiologie aan het Amsterdams Medisch Centrum op 
15 januari 1999. 

Mijnheer de Rector Magnificus, geacht AMC bestuur, 
leden van de universitaire gemeenschap en overige 
medewerkers van het AMC, zeer gewaardeerde toe-
hoorders dames en heren. 

Op 29 november 1899, bijna honderd jaar geleden 
en reeds 4 jaar na de ontdekking van de rëntgenstra-
len, werd Wertheim Salomonson benoemd tot buiten-
gewoon hoogleraar in de neurologie en röntgenologie 
aan de Amsterdamse Gemeente Universiteit. Hij was 
met prof. Grunmach in Berlijn de eerste met een uni-
versitaire leeropdracht in de rëntgenologie. De leer-
stoel Radiologie die ik met deze rede aanvaard is daar-
mee een van de oudste ter wereld en maakt mijn 
benoeming extra eervol. 

De vroege academische erkenning van de rëntge-
nologie wil niet zeggen dat het als een zelfstandig 
vakgebied werd gezien. Men was destijds van mening 
dat de röntgenologie niet al te zelfstandig mocht wor-
den. Zij mocht zeker niet uitgroeien tot een "dictator 
van de klinische wetenschap". Blijkbaar zag men des-
tijds de röntgenologie als een mogelijk geduchte con-
current voor gevestigde specialismen. 

Tegenwoordig staat de academische status van de 
radiologie niet meer ter discussie. De radiologie is een 
van de meest dynamische gebieden in de geneeskun-
de. De zeer snelle technologische ontwikkeling van de 
afgelopen decennia leidt tot steeds nieuwe diagnosti-
sche en therapeutische mogelijkheden. Dit vraagt om 
een voortdurende evaluatie. De academische radiolo-
gie rekent dit tot een van haar voornaamste taakstel-
lingen. 

Hoe staat het met de academische 
radiologie? 

Op een academische radiologieafdeling spelen alle 
activiteiten zich direct of indirect rond de patiënten-
zorg af. 

De afdeling radiologie van het AMC bevindt zich 
in een reorganisatiefase. Alle facetten van het primai-
re proces, de patiëntenzorg, worden opnieuw bezien 
en zullen uiteindelijk aan een zeer hoge standaard  

moeten voldoen. Dit heeft op dit moment de hoogste 
prioriteit in het besef dat een optimale patiëntenzorg 
de basis is voor alle andere academische taken. Een 
van de vragen die daarbij aan de orde komen, is hoe 
de radioloog het meest optimaal kan functioneren op 
een moderne radiologieafdeling. 

De radioloog van nu besteedt meer dan tweederde 
van zijn tijd aan onderzoekstechnieken die twintig 
jaar geleden nog niet eens bestonden of nog nauwe-
lijks een klinische toepassing hadden. 

Wil men op alle deelgebieden van de radiologie 
over een hoogwaardige expertise beschikken, dan is 
niet te ontkomen aan subspecialisatie. Het is simpel-
weg onmogelijk de totaal benodigde expertise in één 
persoon te verenigen. 

Aanvankelijk had deze subspecialisatie veelal een 
techniekgericht karakter. Echografie-, CT- en MRI-
subspecialisaties zijn hiervan voorbeelden. 

Op de wat langere termijn heeft deze vorm van 
subspecialisatie echter belangrijke nadelen. Het maakt 
een organisatie kwetsbaar en maakt de communicatie 
met de kliniek zeer complex. De clinicus wil het pro-
bleem van zijn patiënt immers bij voorkeur met één 
vertegenwoordiger van de afdeling radiologie bespre-
ken. 

Zoals u weet zijn de meeste medische specialisaties 
gevormd rondom orgaansystemen, denkt u hierbij aan 
de longarts, de cardioloog, de uroloog enz. De radio-
logie heeft hierbij aansluiting gezocht en is zich langs 
dezelfde weg gaan specialiseren. Dit heeft geleid tot 
orgaansysteem-gerichte subspecialisatie. De radioloog 
met deze vorm van subspecialisatie beheerst de diver-
se technische onderzoeksmethoden, nodig voor zijn 
aandachtsgebied en is vertrouwd met de specifieke 
klinische problematiek op dat gebied. Hij is de 
gesprekspartner voor zijn klinische tegenpool. De 
radioloog als diagnostisch consulent. 

De subspecialisatie voorziet in de vraag naar terti-
aire patiëntenzorg en is de garantie voor hoogwaardig 
wetenschappelijk onderzoek. Het levert een belangrij-
ke bijdrage aan de opleiding van zowel assistenten als 
aan het onderwijs aan gevestigde radiologen. 

Een versterkende factor voor de ontwikkeling van 
subspecialisatie in de radiologie is dat het in 
Nederland gebruikelijk is dat langs de weg van sub-
specialisatie een academische carrière wordt gemaakt. 
Zo is het ook mij vergaan. 10 
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Het probleem van deze specialisatie in de diepte is 
echter dat op de academische afdeling een onderwaar-
dering ontstaat voor de meer algemeen ingestelde 
radioloog, de generalist met de brede kennis. Noch 
voor de organisatie noch voor de patiëntenzorg is dat 
goed. 

In een gesprek met prof. dr. Briët, hoofd van de 
afdeling Inwendige Geneeskunde van het AMC, 
kwam dit indirect nog eens aan de orde. Onderwerp 
van gesprek was de structuur van de radiologisch-
interne bespreking. Er zou veel veranderd worden. 
"Weet je wat ook wel aardig zou zijn?", merkte hij 
op. "Indien de hoogleraren deze bespreking ook zou-
den presenteren, in mijn Leidse tijd werkte dat zo 
goed". "Als prof. Van Voorthuizen of langer geleden 
prof. Mulder dat deed, ging daar altijd een enorm 
didactische waarde van uit". Ik realiseerde me: hier 
leeft nog het idee van de oude hoogleraar-directeur 
die in het verleden, nog voor de supersnelle ontwikke-
lingen van het vak, als een "alwetend" algemeen 
radioloog te boek stond. 

Heel begrijpelijk dat een internist dat zegt! Zijn 
patiënten, net als die van de huisarts, houden zich niet 
aan voorspelbaar orgaangebonden problematiek. Hij 
heeft behoefte aan een radioloog met een brede ken-
nis die het gehele gebied overziet. 

Afgelopen jaar zag ik op de RSNA, het grote 
Amerikaanse radiologiecongres, een poster gewijd 
aan de rol van de generalist op de academische afde-
ling. Vanuit het inanaged-care-principe bestaat in de 
Verenigde Staten een duidelijke sturing om de patiënt 
terug te krijgen bij de generalist. Huisartsen en alge-
meen internisten krijgen daarmee een belangrijker rol 
in de gezondheidszorg. Die tendens is hier ook waar-
neembaar. Om contact te houden met deze verwijzers 
en om optimale zorg te kunnen bieden, moet daar ook 
bij de samenstelling van een radiologische staf reke-
ning mee worden gehouden. 

Krijg je de algemeen radioloog i berhaupt 
nog terug op de academische afdeling? 

Veel hangt af van de waardering die aan de functie 
gegeven wordt. In de immateriële zin kan die waarde-
ring worden vertaald door de generalist een belangrij-
ke rol in de opleiding van de arts-assistenten en bij 
het onderwijs aan studenten te geven. Hij of zij kan 
een ontbrekende schakel in de opleiding en het onder-
wijs invullen. Namelijk het brede overzicht van de 
materie. 

lk begrijp heel goed dat het niet zal meevallen de 
juiste mensen hiervoor te vinden. Inkomensproble-
matiek, verschillen tussen periferie en academie wer- 

ken niet mee. Het academisch ziekenhuis zou in dit 
soort gevallen open moeten staan voor experimenten. 
Zelfs een deels perifere, deels academisch aanstelling 
zou onder voorwaarden mogelijk moeten zijn. 

Ik wil dit onderwerp afsluiten, maar niet voordat 
collega Briët gerustgesteld is. De hoogleraren zullen, 
zeker nu het er op lijkt dat de voorwaarden tot de uit-
voering zijn verbeterd, actief deelnemen aan de radio-
logie-interne bespreking. 

Opleiding en onderwijs 

Op een academische afdeling radiologie worden arts-
assistenten opgeleid tot radioloog. 

De opleiding tot radioloog bestaat grofweg uit het 
aanleren van een aantal technische handelingen en het 
opbouwen van een zeer fors kennispakket. Het lijkt 
duidelijk dat de opleiding in de nabije toekomst op tal 
van punten zal moeten worden aangepast. 

Langzamerhand gaan we toe naar een vorm van 
radiologie die door sommigen wel real-time radiolo-
gie genoemd word. De automatisering zal de tijd tus-
sen het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek en 
het aanbieden van het resultaat steeds korter maken. 
De enige vertragende factor is de interpretatie van de 
radioloog. 

Wat bedsite teaching is voor veel klinische specia-
lismen, is het onderwijs aan de lichtkast voor de 
radiologie. Hier wordt het begrip voor de klinische 
problematiek en de wijze waarop diagnostische 
onderzoeken daarin een rol spelen getoetst. Het is 
echter zeer de vraag of in een tijd van real-time radio-
logie deze vorm van onderwijs met gebruikmaking 
van actuele onderzoeken gehandhaafd kan blijven. 
Deze en andere ontwikkelingen zullen de vraag naar 
gestructureerd onderwijs tijdens de opleiding alleen 
maar doen toenemen. 

De inhoud van het onderwijs zal tevens moeten 
worden aangepast aan het breder vlak waar de radio-
logie zich op begeeft. In het bijzonder kennis van 
allerlei fysiologische processen wordt in toenemende 
mate belangrijk. Er is immers een accentverschuiving 
van voornamelijk anatomische en pathologische infor-
matie naar functionele informatie waarneembaar. 

Het heeft ons goed gedaan dat de assistentengroep 
en staf destijds ons voorstel voor een halfuur onder-
wijs in de vroege morgen, voorafgaand aan het eigen-
lijke werk, aanvaardde. De toekomstige werkkring 
van de assistenten, voor het overgrote deel een plaats 
in een niet academisch ziekenhuis, zal er anders uit-
zien dan de situatie waarin assistenten worden opge-
leid. Om ze goed voor te bereiden op hun toekomst 
ligt het voor de hand de opleiding op te splitsen in 12 
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een deel dat in een academische kliniek en een deel 
dat in een algemeen opleidingsziekenhuis wordt door-
gebracht. Dit is zeker nog geen regel in de radiologie. 

Het verheugt me hier te kunnen melden dat de 
afdeling radiologie van het AMC en het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis na onze aanstelling met elkaar in 
gesprek zijn om een geclusterde opleiding voor de 
beide afdelingen vorm te geven. 

Naast het medisch inhoudelijke pakket zal de arts-
assistent in opleiding een breder algemener pakket 
aangeboden krijgen als voorbereiding op de toekomst. 
De vereisten van de huidige tijd vragen hierom. 
Managementparticipatie, doelmatig handelen, kritisch 
omgaan met onderzoeksuitslagen. Het zijn specialis-
men-overstijgende onderwerpen. Het initiatief om 
voor alle assistenten in het AMC een algemene oplei-
ding te verzorgen en ze op deze wijze te voorzien van 
een AMC-keurmerk is zeer lovenswaardig. 

Wat zeker niet mag ontbreken op een dergelijke 
cursus is de assistent wegwijs maken op de elektroni-
sche snelweg. Waarom zeg ik dit? 

25% van wat er op het world wide web te vinden is 
heeft met de gezondheid te maken. Medline, het grote 
medische zoekprogramma werd in 1997 34 miljoen 
maal geraadpleegd. In 1998 (en we hebben het dan 
inmiddels over PubMed, het voor iedereen toeganke-
lijke zoekprogramma) was dit al 110 miljoen maal. In 
60% van de gevallen betreft het niet-medici die dit 
zoekprogramma raadplegen. 

De toekomstige patiënt zal met zijn klachten eerst het 
net raadplegen. De uitslag zal vaak te vaag zijn of het 
aantal verklaringen van zijn klachten te groot. Hij raad-
pleegt zijn arts, eigenlijk al een soort second opinion. 
Deze stelt op grond van zijn kennis en ervaring een 
waarschijnlijkheidsdiagnose en doet een voorstel voor 
verdere diagnostiek. De patiënt keert huiswaarts en 
raadpleegt voor de tweede keer het net. Nu echter 
gerichter. Hij zoekt op de diagnose en kijkt of het voor-
stel van zijn arts adequaat is. Hij komt bijvoorbeeld 
terecht bij de consumer health information van het 
National Institute of Health. Hij ontdekt al snel dat daar 
waar het gevonden protocol een MRI als eerste diagnos-
tische test voorschrijft, zijn arts een CT-scan wil. Hij 
belt zijn arts op en vraagt naar de beweegredenen. 
"Kwestie van wachttijd", is het antwoord. Weer wordt 
het net geraadpleegd en zoals al heel lang de sneeuw-
hoogten, zijn nu ook wachttijden voor diagnostisch 
onderzoek in te zien. De radiologieafdeling van het 
AMC biedt deze gegevens online aan en illustreert deze 
gegevens zelfs met beelden van de prachtig nieuw inge-
richte afdeling (ik moet er wel even bij vertellen dat dit 
verhaal minstens 3 jaar verder speelt.) De patiënt besluit 
voor zijn MRI-onderzoek het AMC te bezoeken. 

Klinkt het overdreven? Gaat u er maar van uit dat 
de huidige internetgeneratie de gezondheidszorg op 
dezelfde wijze zal benaderen als andere sectoren van 
de maatschappij. De laagdrempelig beschikbare infor-
matie zal gebruikt worden, waarbij het niet ondenk-
baar is dat de patiënt regelmatig beter op de hoogte 
zal zijn dan zijn arts. Mijn conclusie: voor digibeten 
geen toekomst in de medische wereld! 

Een tweede belangrijke poot van de voorbereiding 
op een toekomst als radioloog zou het fellowship 
moeten zijn. Tijdens het fellowship kan de radioloog 
zich voor een beperkte tijd verdiepen in een onderdeel 
van het vakgebied. In Nederland is het fellowship ont-
staan in een tijd dat een teveel aan radiologen werd 
verondersteld. Een parkeerfunctie zonder veel inhoud 
kreeg al snel de naam van fellowship. 

Het is nu de tijd om het instituut fellowship de sta-
tuur te geven die het toekomt. Een eerste vereiste is dat 
het fellowship een duidelijk programma heeft. Een pro-
gramma dat d.m.v. een visitatieprogramma getoetst 
wordt. Niet iedere kliniek is op deze manier geschikt 
voor elk fellowship. Met een geaccrediteerd fellow-
programma kan zowel de opleidingskliniek als de radio-
loog die deelneemt aan het programma zich profileren. 

In het kort nog iets over de plaats van de radiologie 
in het medisch curriculum. Is de radiologie voldoende 
herkenbaar? Het is voor verbetering vatbaar, zou ik 
willen stellen. Er is een sterke discrepantie tussen het 
aantal uren onderwijs tijdens de studie en de mate 
waarin de arts in zijn latere loopbaan te maken zal 
krijgen met medische beeldvorming. Toch komt de 
medisch student tijdens zijn studie regelmatig met de 
radiologie in aanraking. In het huidige patiënt- en pro-
bleemgeoriënteerde onderwijs is dat ook onvermijde-
lijk. Er zijn nu eenmaal veel klinische problemen die 
alleen kunnen worden opgelost met een bijdrage van 
medische beeldvorming. Het grootste deel van het 
radiologieonderwijs binnen die context wordt echter 
gepresenteerd door niet-radiologen. Wat dan over-
komt van de plaats en mogelijkheden van de radiolo-
gie is te veel afhankelijk van de persoonlijke belang-
stelling van de clinicus die het onderwijs verzorgt. 

Als reactie zal niet zelden in de uren die ons wel 
ter beschikking staan op wellicht overdreven wijze 
het belang van de radiologie worden behandeld. Het 
eindresultaat is een onevenwichtige presentatie van 
een belangrijk medisch specialisme. Het beeld van het 
specialisme dat bij studenten blijft hangen is minstens 
even onduidelijk. Het zou beter zijn dat wanneer 
medische beeldvorming een belangrijk onderdeel is 
van de klinische problematiek, de radioloog deel uit-
maakt van een team dat het onderwijs verzorgt. 

13 
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Research 

Naast opleiding en onderwijs is onderzoek de recht-
vaardiging van academische radiologie. 

Research op het gebied van diagnostische metho-
den is zeer complex. Veel ingewikkelder dan evaluatie 
van therapeutische handelingen. Met alleen maar aan-
tonen dat onderzoeksmethode A uitermate geschikt is 
om ziekte B aan te tonen zijn we er niet. 

De waarde van een diagnostische methode is 
afhankelijk van zeer veel factoren. In het bijzonder de 
karakteristieken van de ziekte B zijn van belang. Wat 
is de relevantie van de ziekte? Wat zijn de gevolgen 
voor de patiënt als de ziekte niet gediagnosticeerd 
wordt? Is de therapie werkelijk afhankelijk van de uit-
slag van onderzoek A? De gevolgen op het behande-
lingsplan van de patiënt, de invloed op de kosten, en 
uiteindelijk het welzijn van de patiënt zullen onder-
deel moeten zijn van de evaluatie. Dit maakt dergelijk 
onderzoek complex, tijdrovend en kostbaar. 
Onderzoek dat aan standaardnormen voldoet is om 
diezelfde redenen schaars. 

In veel patiëntgebonden onderzoek speelt de radio-
logie slechts een bijrol. Te denken valt aan evaluatie 
van therapieën waarbij medische beeldvorming het 
effect van een bepaalde therapie moet evalueren. In 
deze opzet is de inbreng van de afdeling radiologie 
faciliterend en daardoor vaak onzichtbaar. Met de 
komst van Kees van Kuijk is in zeer korte tijd een 
structuur op onze afdeling ontworpen die alle aspec-
ten van het doen van research behelst. Het Imaging 
Research Center: de naamgeving van deze structuur 
bundelt de researchinspanning van de afdelingen 
radiologie en nucleaire geneeskunde. Het bewaakt de 
eenmaal gedefinieerde onderzoekslijnen en treedt 
faciliterend op ten behoeve van goedgekeurd onder-
zoek. Ook de verborgen inspanning, waar ik het daar-
net over had, wordt op deze manier zichtbaar. 

Maar met alleen deze structuur zijn we er niet. In 
de onderzoeksinstituten is de inspanning van de radio-
logie te weinig herkenbaar. De verklaring is niet 
moeilijk. Als een afdeling langere tijd zonder leiding 
is, zijn de inbreng in de research en het onderwijs de 
eerste zaken die sneuvelen. We weten heel goed dat 
alleen via wetenschappelijk presteren de verloren 
plaats terug te krijgen is. We zullen de steun van 
anderen nodig hebben. De afdeling Klinische 
Epidemiologie en Besliskunde beschouwt de evaluatie 
van diagnostische methoden als één van de peilers 
van haar beleid en zal een gewaardeerde en onmisba-
re partner voor ons zijn.  

Dames en heren, het laatste deel van mijn rede wil ik 
besteden aan een korte terugblik en het noemen van 
een aantal zaken dat me na aan het hart ligt. 

Bepalend voor mijn carrière is een vraag van mijn 
toenmalige opleider prof. Hoornstra geweest. Hij 
vroeg me in het tweede jaar van mijn opleiding de 
echografie een start te geven op de radiologieafdeling 
in het AZR. Ik kreeg hierin een grote vrijheid. 

Echografie was, toen nog meer dan nu, uniek in die 
zin dat de verkregen beelden alleen te interpreteren 
waren door de onderzoeker. 

Een ander uniek aspect is het contact met de patiënt. 
Je combineert het verhaal van de patiënt, de anamnese, 
met een lichamelijk onderzoek in optima forma, de 
echografie. Als de radioloog gevoel heeft voor deze 
combinatie is echografie een uitermate waardevol 
onderzoek. 

Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat direct 
contact tussen radioloog en de patiënt met zijn proble-
matiek belangrijk is. Tussen de veelheid van vraag-
stellingen die uitsluitend tot de radioloog komen via 
een al dan niet goed ingevuld aanvraagbriefje vervult 
het directe contact een speciale functie. Het voorkomt 
dat "de patiënt" een abstract begrip wordt. 

Op iedere afdeling in een ziekenhuis waar men te 
maken heeft met korte veelvuldige patiëntencontacten 
en waar de nadruk ligt op de technologie, is het moei-
lijk het beeld van de patiënt en zijn of haar belang 
levend te houden. Traditioneel hebben radiologisch 
laboranten en administratief personeel de afdeling 
radiologie voor de patiënt een menselijk gezicht gege-
ven. Maar ook voor die groepen geldt dat een voort-
durende bewustwording op dat punt noodzakelijk is. 

De toename van onderzoeksmethoden met als ken-
merk het directe contact met de patiënt (bv. echogra-
fie, mammografie en interventieradiologie) heeft de 
positie van de radioloog in de kliniek zeker verste-
vigd. 

Er lijkt zich echter een verminderde belangstelling 
voor de echografie, vooral op academische radiologie-
afdelingen af te tekenen. Alles kan immers veel 
betrouwbaarder en efficiënter met CT en MRI! Deze 
onderzoeken vergen door hun geprotocolleerde opzet 
nauwelijks directe bemoeienis van de radioloog en 
worden uitgevoerd door laboranten. Het maagdarmon-
derzoek, nu nog uitgevoerd door de radioloog, zal in 
de toekomst ook d.m.v. CT en MRI geschieden. 

Wellicht is het overdreven, maar voor mij doemt 
het schrikbeeld op van de geïsoleerde radioloog die 
geen idee meer heeft van waar het nu eigenlijk alle-
maal om gaat, nl. de patiënt. 

Er is in de loop der jaren een Nederlandse genera-
tie radiologen opgeleid die een grote expertise heeft 14 
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verkregen met zelfstandig uitgevoerd echografisch 
onderzoek. Hierdoor zijn ze op een radiologisch spe-
cifieke wijze zeer uitgebreid met het lichamelijk 
onderzoek in aanraking gekomen en hebben daardoor 
een klinisch radiologische kijk op het vak gekregen. 
Het zou een ernstige verenging van het vak zijn als 
vooral op basis van tijdsgebrek en onderbemanning 
deze essentiële klinische link zou verdwijnen en de 
radioloog zou verworden tot een computerdokter met 
vierkante, in plaats van klinische ogen. 

Echografie dient mede in de handen van de radio-
logen zelf te blijven. Vergeet bovendien niet dat het 
een techniek is die nog volop in ontwikkeling is. 

Er is nog een reden waarom diagnostische echogra-
fie belangrijk is voor de radioloog. Echografie is de 
basis geweest voor de ontwikkeling van de niet-vas-
culaire interventieradiologie. 

In mijn Rotterdamse tijd heb ik aan de ontwikke-
ling van echografie als klinisch radioloog gereedschap 
en van de interventietechnieken een bijdrage aan de 
Nederlandse radiologie mogen leveren. Dat kon 
omdat de echotransducer voor mij bijna een onderdeel 
van het lichaam geworden is. Als de radioloog niet 
uitgebreid getraind wordt in de diagnostische echo-
grafie, zal een transducer een vreemd object blijven 
en daardoor niet worden ingezet voor de interventier-
adiologie. 

Vanzelfsprekend wordt er veel verwacht van MRI 
als interventietechniek, maar een aantal unieke eigen-
schappen van de echografie, zoals de mobiliteit van de 
apparatuur, de goede toegankelijkheid van de patiënt, 
blijft onovertroffen. 

Dat MRI zich zal ontwikkelen als een belangrijke 
interventietechniek is geen vraag meer. Wat de directe 
rol van de radioloog hierin zal zijn is niet duidelijk. 
Mogelijk dat de minimaal-invasieve ingrepen een 
zodanige status zullen krijgen dat denken in gebieden 
als Radiologie of Heelkunde in de toekomst achter-
haald zal blijken te zijn. 

Mijnheer de Rector, dames en heren, slechts als 
beeld kunnen wij de wereld nog begrijpen. Wij leven 
in een visuele wereld. De radiologie leeft bij de gratie 
van de vertaling van allerlei signalen in beelden. U 
heeft het vanmiddag zonder beelden moeten stellen. 
In de aanloop naar deze oratie heb ik gemerkt dat 
velen van mij verwachtten dat ik hier vooral de 
nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied aan de 
orde zou stellen. Ik besef heel goed waar ik het niet 
over gehad heb. Niet over de geweldige ontwikkelin-
gen op het gebied van de interventieradiologie, niet 
over de innovatieve kracht van onze beroepsgroep op 
dit gebied. Niet over de revolutie van de virtuele 
endoscopie, niet over spectaculaire ontwikkelingen  

van nieuwe, orgaanspecifieke MR-contrastmiddelen, 
niet over de functionele beeldvorming die een gewel-
dige impact zal hebben, niet over het komende 
afscheid van de platte ffintgenfoto, we zullen u in de 
toekomst uitsluitend bedienen met een 3D-pakket van 
elk door u gewenst lichaamsdeel. 

Bewust heb ik dat allemaal niet gedaan. Mijn 
opdracht in Amsterdam is een andere, een veel brede-
re dan in Rotterdam. Dat is voor mij een uitdaging en 
de reden waarom ik deze eervolle taak op mij 
genomen heb. 

Aan het einde gekomen van mijn oratie wil ik een 
aantal mensen bedanken. 

Het College van Bestuur van de universiteit en de 
Raad van Bestuur van het Academisch Medisch 
Centrum dank ik voor mijn benoeming en het in mij 
gestelde vertrouwen. Ik wil de decaan prof. Urbanus 
danken voor het feit dat hij in ieder geval in mij niet 
het schaap met de vijf poten heeft gezien. En als con-
sequentie de condities schiep die het mogelijk maak-
ten dat het duo Den Heeten/Laméris kon aantreden 
om "de klus te klaren". 

Prof. Hoomstra, prof. van Kuijk, beste Kees, beste 
Paul, ik ben blij dat ik jullie als mijn opleiders in mijn 
gehoor heb. Voor de tweede maal dank ik jullie voor 
alles wat jullie mij geleerd hebben. 

Prof. Obertop, hoofd van de afdeling Heelkunde 
van het AMC, verdient een speciale plaats in dit dank-
woord. In zijn Amsterdamse oratie verhaalde hij over 
zijn reis naar Amsterdam. Zijn reis was gevarieerder 
en kende meer tussenstations dan die van mij. Het 
startpunt is hetzelfde geweest, namelijk het AZR 
Dijkzigt. Hij was een van mijn taaiste opponenten in 
de tijd dat ik chirurgen moest overtuigen dat patiënten 
af en toe beter af zijn met naald en katheter dan met 
het mes. Uit die tijd stamt het wederzijds respect. Een 
van zijn tussenstations is Utrecht geweest. In de chi-
rurgische kliniek hangt bij mijn weten nog steeds de 
door Eppo Doeve geïllustreerde uitspraak over de 
röntgenologie van prof. Hidde Laméris, hoogleraar 
chirurgie te Utrecht in de dertiger en begin veertiger 
jaren. 

De uitspraak, u hoorde het al van collega Den 
Heeten, luidt: "De röntgenkamer is de amfioenkit der 
kliniek, waar men zich aan de wildste fantasieën kan 
overgeven". De illustratie laat een opium rokende 
radioloog zien die als een vod voor zijn doorlicht-
scherm ligt. 

Kunt u zich overigens voorstellen dat deze uit-
spraak mij achtervolgd heeft? De voortdurende con-
frontatie met deze uitspraak heeft geen invloed op 
prof. Obertop gehad. Hij heeft het belang van een 15 



MemoRad 

goede afdeling radiologie ingezien. Hierbij ook zeker 
geïnspireerd door de voortreffelijke prestaties van de 
Utrechtse radiologieafdeling. Ik ben hem zeer dank-
baar voor de rol die hij bij de benoeming heeft 
gespeeld. 

Vanaf deze plaats wil ik ook dr. Hendriks en prof. 
Mali uit Utrecht noemen. Martin Hendriks vanwege 
zijn inspanningen om voor Amsterdam tot een oplos-
sing te komen. Het rapport Hendriks leeft nog steeds. 

Willem Mali wil ik danken voor het zo vaak lenen 
van een gewillig oor en voor de inspirerende invloed 
die van hem als vooraanstaand Nederlands radioloog 
uitgaat. 

Ik dank ook de klinische collegae, met name dr. van 
Lanschot (ook ex-Rotterdam) en prof. Gouma, beiden 
chirurg, en de gastro-enterologen, onder wie prof. 
Huibregtse, die mij zo duidelijk lieten weten dat ik 
welkom zou zijn in het AMC. 

Wat de staf betreft sluit ik me aan bij de woorden 
van prof. Den Heeten. Speciale waardering en dank 
gaan uit naar de nieuwe stafleden die het aandurfden 
met ons dit avontuur te beginnen. In het bijzonder Jaap 
Stoker (erbij vanaf het eerste uur), Kees van Kuijk, 
Otto van Delden en Anne Smets. 

Tegen prof. Den Heeten zelf zou ik willen zeggen: 
"Beste Ard, jouw rol op de afdeling is niet naar waarde 
te schatten. Ik zou het kunnen hebben over je grote 
bestuurlijke ervaring, de wijze waarop jij mensen tege-
moet treedt, maar waar het op neer komt is dat je een 
fantastisch mens bent. Ik beschouw je als een vriend". 

Alle overige medewerkers van de afdeling 
Radiologie wil ik danken voor hun steun. In jullie gele-
dingen hebben we veel talent ontdekt. Aan ons om de 
voorwaarden te scheppen dat dit talent zich kan ont-
plooien. Ik weet zeker dat we met elkaar een fraaie toe-
komst in het vooruitzicht hebben. 

Gert Grift, de divisiemanager, die mij zo goed door 
mijn eerste jaar als divisievoorzitter loodste, wil ik hier 
ook zeker noemen. De samenwerking met hem, die wat 
mij betreft voorlopig geen einde kent, is bijzonder leer-
zaam voor mij en waardeer ik zeer. 

Alle aanwezigen, en onder hen speciaal de 
Rotterdammers aan wie ik zulke goede herinneringen 
bewaar, wil ik danken voor hun aanwezigheid, belang-
stelling en geduld. Wij begrijpen wat we hier aanrich-
ten met zo'n marathonzitting. 

Mijn ouders en mijn gezin hebben dit allemaal al 
een keer meegemaakt. Een herhaling van de woorden, 
die ik destijds in Rotterdam tot jullie sprak om mijn 
dank en liefde voor jullie uit te drukken, is hier in 
Amsterdam niet nodig. Het gevoel is hetzelfde. 
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Belangrijk nieuws van Agfa 

Agfa wil Sterling Diagnostic Imaging overnemen 

Omzet Sterling bedraagt ongeveer 500 miljoen US dollar 

De Agfa-Gevaert Groep, Mortsel (België), wil de Amerikaanse onderneming Sterling Diagnostic Imaging Inc.. 
Greenville (South Carolina) overnemen. Het contract hiertoe werd zojuist ondertekend. Sterling, een onderneming 
die ontstaan is uit de vroegere Diagnostic Imaging divisie van de firma DuPont, is een belangrijk producent van r(int-
genfilm en -apparaten en heeft een wereldwijde omzet van ongeveer 500 miljoen US $. 
De overname moet, op voorwaarde dat de bevoegde kartelcommissies hun goedkeuring geven, in de eerstvolgende 
maanden van 1999 kunnen worden afgerond. De overnameprijs wordt niet bekendgemaakt. 

"De medische beeldvorming is één van onze kernactiviteiten. De acquisitie van Sterling betekent voor ons activiteits-
gebied een omzetvergroting, waardoor we de kaap van 1 miljard US dollar overschrijden", verklaarde Dr. Klaus 
Seeger, voorzitter van het college van afgevaardigd-bestuurders van de Agfa-Gevaert Groep. 
Het zwaartepunt van de Sterling-activiteiten ligt in de Verenigde Staten, dat van Agfa in Europa. "Het samenbrengen 
van beide ondernemingen versterkt dus wereldwijd de positie van Agfa als een leidinggevende aanbieder van beeld-
systemen voor de medische diagnostiek. Ook voor de beurs wordt Agfa weer een stukje attractiever," vervolgde 
Dr. Seeger, doelend op de geplande beursintroductie van Agfa door Bayer in het tweede kwartaal dit jaar. 

De overeenkomst omvat alle Sterling Diagnostic activiteiten met uitzondering van de divisies die instaan voor de 
Helios- en direct radiography-producten. Om de verplichtingen tegenover de klanten van deze producten verder te 
kunnen nakomen, zal Agfa met de betrokken Sterling-divisies de nodige overeenkomsten sluiten. 

Sterling Diagnostic telt wereldwijd meer dan 2.000 medewerkers, waarvan twee derde in de Verenigde Staten actief 
zijn. Agfa neemt zich voor een groot deel van de medewerkers over te nemen. 
De Agfa-Gevaert Groep realiseerde in 1998 een omzet van ongeveer 8,4 miljard DEM (tegenover 8,1 miljard DEM 
in 1997). Agfa is wereldwijd actief met zo'n 22.000 medewerkers. 
Agfa ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale beeldsystemen voor de grafische industrie, de fotografie 
en de medische en industriële radiografie. 
De Agfa-activiteiten op het vlak van medische beeldvorming strekken zich uit van de klassieke röntgenfilm tot digi-
tale netwerken. 
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Beoordeling van een X-cwk door assistenten 

H.F. Herfkens 
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie 

Niet voor het eerst werd vorig jaar het bestuur van de 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie benaderd 
met de vraag in welke mate arts-assistenten bekwaam 
en/of bevoegd zijn zelfstandig in de dienst foto's van 
de cervicale wervelkolom te beoordelen. 

Het bestuur van de NvvR heeft, na advies inge-
wonnen te hebben bij de CVB, de Werkgroep 
Juridische Zaken en enkele prominente leden van 
onze vereniging, besloten schriftelijk te reageren, de 
briefwisseling in MemoRad geanonimiseerd te publi-
ceren en uitvoerig te bespreken op de Algemene 
Ledenvergadering. 

Naar aanleiding van het onderstaande nodigt het 
bestuur u uit te reageren op ondervermeld bestuurs-
standpunt. Dit kan schriftelijk maar ook mondeling op 
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 

De briefwisseling is als volgt: 

Brief van mevrouw M. aan het bestuur van 
de Nederlandse Vereniging voor Radiologie: 

Geachte mevrouw, heer, 

In verband met een discussie die in ons ziekenhuis 
wordt gevoerd over een onderwerp dat de vakgroep 
Radiologie betreft, leg ik hierbij graag een probleem 
aan u voor ter bespreking in uw vergadering. 

Het betreft het volgende onderwerp: in ons zieken-
huis bestaat er geen consensus over de beoordeling 
van hals/schedelfoto's door arts-assistenten (agnio's). 
Een aantal specialisten is van mening dat arts-assis-
tenten deze foto's zelfstandig mogen beoordelen, 
anderen delen deze mening niet. Ter onderbouwing 
van de besluitvorming hierover acht de begeleidings-
commissie voor arts-assistenten in ons ziekenhuis het 
van belang om hierover het standpunt van uw 
Vereniging te vernemen. Vriendelijk verzoek ik u 
hierbij om dit onderwerp in uw vergadering te behan-
delen. 
In afwachting van uw antwoord. 

Met vriendelijke groet, 
C.M. 

Reactie van het bestuur: 

Zeer geachte mevrouw M., 

Naar aanleiding van uw schrijven kan ik u het navol-
gende namens het Bestuur van de Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie berichten. 

Omdat uw brief ons inziens onvoldoende informa-
tie gaf over de precieze gang van záken in uw zieken-
huis, werd door leden van onze vereniging contact 
met u opgenomen en ook met collega K., radioloog. 
De aan ons verschafte informatie is als volgt: door de 
gezamenlijke poortspecialisten en de radiologen wor-
den assistenten geneeskunde niet in opleiding (agnio's) 
betaald. Wel zijn deze agnio's in dienst van het zieken-
huis. De agnio's werken op de spoedeisende hulp. Zij 
vangen de ingezonden patiënten op, laten zo nodig 
rOntgenfoto's maken en beoordelen deze en verwijzen 
de patiënten eventueel naar een specialist. De radiolo-
gen hebben de agnio's les gegeven in de beoordeling 
van foto's van de cervicale wervelkolom en de sche-
del. Over het bovenstaande wordt in de 
Begeleidingscommissie voor arts-assistenten in uw 
ziekenhuis gediscussieerd, naar aanleiding waarvan de 
Begeleidingscommissie het standpunt van onze ver-
eniging wenst te vernemen. 

Allereerst wil ik u erop wijzen dat in Nederland 
meer dan 200 verschillende radiologische onderzoe-
ken c.q. verrichtingen in meer dan 100 ziekenhuizen, 
in wisselend getal, op verschillende wijze en in wisse-
lende omstandigheden worden uitgevoerd en beoor-
deeld, zodat het ondoenlijk is hier per verrichting een 
individueel standpunt in te nemen over de wijze waar-
op deze onderzoeken dienen te worden uitgevoerd. 
Los van het bovenstaande staat het het bestuur van de 
NVvR niet vrij op grond van een verzoek als het uwe 
een ad hoc standpunt in te nemen namens de gehele 
vereniging zonder raadpleging van de Algemene 
Ledenvergadering. 

Wel bevorderen wij "good medical practice" door: 
• Aanbevelingen voor radiologische praktijkvoering. 
• Het visiteren van röntgenafdelingen aan de hand 

van deze aanbevelingen. 
• Het in het leven roepen van een accreditatiesys-

teem. 18 
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• Het onder bepaalde voorwaarden instellen van een 
commissie van advies bij problemen rond het func- 
tioneren van radiologen c.q. rëntgenaldelingen. 

Los van het bovenstaande voelt het bestuur van de 
NVvR zich geroepen haar opvattingen kenbaar te 
maken omtrent de door u gesignaleerde problematiek. 

Van agnio's kan niet worden verwacht dat zij taken 
van medische specialisten zonder begeleiding volledig 
overnemen. Dit geldt zowel voor de radiologische als 
de heelkundige aspecten van het door u genoemde 
probleem. Zo kan de agnio niet worden geacht volle-
dig over de expertise te beschikken om een volledig 
op specialistisch niveau staande evaluatie van een 
getraumatiseerde patiënt te doen, net zo min als hij of 
zij in staat mag worden geacht om de beelden van 
ieder radiologisch onderzoek goed te kunnen interpre-
teren. Net  zo goed als de agnio een eerste triage doet 
voor de chirurg, moet hetzelfde voor de radioloog 
kunnen gelden. Indien de patiënt zodanig is getrauma-
tiseerd dat het nodig is om de chirurg in huis te halen, 
dan ontstaat er een nieuwe situatie. 

Met andere woorden, het Bestuur van de NVvR is 
van mening dat de situatie t.a.v. een chirurgische triage 
door een agnio en een radiologische triage principieel 
niet verschillend zijn. Als het verantwoord is na zorg-
vuldige training en opleiding een agnio dit te laten uit-
voeren, dan moet het ook mogelijk zijn om dit op 
radiologisch gebied eveneens te doen plaatsvinden in 
uw ziekenhuis. Goede afspraken dienen er te worden 
gemaakt ten aanzien van ieders verantwoordelijkheid. 
Ons inziens is het over het algemeen niet nodig voor de 
meeste t.b.v. de spoedeisende hulp vervaardigde riint-
genfoto's directe beoordeling door de radioloog te laten 
plaatsvinden. Problemen kunnen veelal voorkomen 
worden door alle riintgenfoto's vervaardigd t.b.v. de  

spoedeisende hulp de volgende ochtend geclusterd door 
een radioloog te laten beoordelen als er adequate afspra-
ken zijn gemaakt over de locatie waar dit plaatsvindt en 
de wijze waarop deze foto's worden verzameld, hetgeen 
tevens een leermoment zou kunnen zijn voor arts-assis-
tenten, als dezen in staat worden gesteld hierbij aanwe-
zig te zijn. Blijft over een categorie foto's die voor een 
arts/niet-radioloog wat moeilijker te interpreteren zijn, 
zoals bijvoorbeeld opnamen van de cervicale wervelko-
lom. Hiervoor kan directe deskundige radiologische 
consultatie gewenst zijn, onder andere afhankelijk van 
de klinische bevindingen en de mate van verdenking op 
pathologie, maar bovenal ook afhankelijk van de mate 
waarin de poortassistent/agnio zich bekwaam voelt en 
bekwaam wordt geacht door zijn supervisor deze foto's 
in eerste instantie verantwoord te kunnen beoordelen, 
waarbij ons inziens de drempel voor de consultatie van 
de dienstdoende radioloog niet hoog gesteld dient te 
worden. Voor het vaststellen van deze drempel is onder-
wijs aan de agnio's met betrekking tot onderhavige dia-
gnostiek zeker noodzakelijk, temeer daar in uw zieken-
huis poortassistenten, wat betreft de indicatiestelling tot 
en de beoordeling van radiologisch onderzoek, functio-
neren onder verantwoordelijkheid van de radiologen. 
Het verdient aanbeveling een en ander schriftelijk vast 
te leggen. Indien de verantwoordelijke radioloog goed 
bereikbaar en beschikbaar is voor poortassistenten, dan 
zijn laatstgenoemden zelf verantwoordelijk en aanspra-
kelijk voor de door hen bij de beoordeling gemaakte 
fouten. 

Nogmaals, het hierboven gestelde is het standpunt 
van het huidige Bestuur van de NVvR en niet het 
door u gewenste verenigingsstandpunt. 
Desalniettemin hoop ik dat u met onze reactie op uw 
brief enigszins geholpen bent. 
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Kamer Vrij Beroep van de Orde van Medisch 
Specialisten presenteert beleidsplan 

In december 1998 stemde de Algemene 
Ledenvergadering van de Orde van Medisch 
Specialisten in met het beleidsplan van de Kamer Vrij 
Beroep. In navolging hiervan zullen in de loop van 
1999 ook de Kamer Dienstverband en de Kamer 
Academische Specialisten van de Orde met een 
beleidsplan komen. 

Positie Kamer Vrij Beroep 

Profilering en verdere ontwikkeling van het vrij 
beroep en de vrije beroepsuitoefening staan centraal 
in het beleidsplan van de Kamer Vrij Beroep, die zich 
in de eerste plaats richt op de collectieve belangenbe-
hartiging van haar achterban. Daartoe wordt beleid op 
hoofdpunten ontwikkeld, dat lokaal nader kan worden 
ingevuld. In de tweede plaats richt de Kamer Vrij 
Beroep zich op de dienstverlening voor groepen leden 
of individuele leden. 

De Kamer beschikt ten aanzien van haar beleidster-
reinen over een zekere handelings- en beslissingsbe-
voegdheid, waarbij de Kamer verantwoording schul-
dig is aan het bestuur van de Orde en haar eigen ach-
terban. Het is aan de Kamer Vrij Beroep om op tac-
tisch en operationeel niveau besluiten te nemen over 
haar beleidsterreinen. Op strategisch niveau is de 
advisering van de Kamer Vrij Beroep zwaarwegend. 

Toekomst vrij beroep 

De Wet integratie medisch-specialistische zorg heeft 
diverse gevolgen voor de onderlinge contractuele ver-
houdingen tussen ziekenhuis, medisch specialisten-
vrijberoepsbeoefenaren en ziekenfonds. Belangrijkste 
aandachtspunt voor de Orde is de waarborg van het 
vrij beroep omdat dat een belangrijke rol speelt bij de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van de gezondheids-
zorg. Overheid en politiek hebben zich duidelijk uit-
gesproken dat het vrij beroep naast het dienstverband 
moet blijven bestaan. 

Voor medisch specialisten die in dienstverband 
werkzaam willen zijn, wil de Kamer het mogelijk 
maken deze collegae in dienst te nemen van de'maat-
schap of het collectief en hiervoor een goed arbeids-
voorwaardenpakket te creëren. 

Collectief van medisch specialisten-vrijbe-
roepsbeoefenaren 

Directie en medisch specialisten-vrij beroepsbeoefena-
ren geven samen vorm aan het geïntegreerd medisch-
specialistisch bedrijf met inachtneming van ieders 
verantwoordelijkheid. Hiertoe moeten onderling 
afspraken worden gemaakt, die zijn neergelegd in de 
standaard samenwerkingsovereenkomst van mei 1998. 
Het collectief van medisch specialisten-vrijberoepsbe-
oefenaren is hierin contractpartner van het ziekenhuis. 
Medisch specialisten in dienstverband worden verte-
genwoordigd door de directie van het ziekenhuis. 

De verschillen in rechtspositie en recente ontwik-
kelingen maken een duidelijke profilering van het vrij 
beroep noodzakelijk. Om die reden vindt de Kamer 
Vrij Beroep aanpassing van de huidige toelatingsover-
eenkomst zoals de NVZ voorstaat, ongewenst. 

Extramurale praktijken 

Met het oog op de algemene toegankelijkheid van de 
zorg moet iedere capaciteit buiten de collectieve mid-
delen om worden gestimuleerd. Voorwaarde hierbij is 
wel dat de aanspraken van andere verzekerden hier-
door niet in het gedrang komen. Tweedeling in de 
zorg dient in dat opzicht voorkomen te worden. 
Niettemin bemoeilijkt de Regeling zelfstandige 
behandelcentra de realisatie van extramurale praktij-
ken en privé-klinieken. 

Goodwill 

De Orde hanteert het standpunt dat de goodwill eigen 
is aan het vrij beroep, dat iedere vrijgevestigd specia-
list recht op goodwill heeft, tenzij anders is overeen-
gekomen, dat de goodwill meer dan een pensioenvoor-
ziening is en dat een eventuele afschaffing niet ten 
koste mag gaan van de zittende dan wel de instromen-
de specialisten, noch het teloorgaan van het vrij beroep 
als zodanig. 

De Orde heeft geen principiële bezwaren tegen het 
goodwill-vrij maken van de praktijk van de medisch 
specialist en is bereid met andere partijen in het veld 
hierover het gesprek aan te gaan. Omdat medisch spe-
cialisten dan een plechtanker van het vrij beroep 
opgeven, moet aan een aantal voorwaarden worden 20 
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voldaan. Grote bezwaren bestaan tegen eventuele 
lokale initiatieven tot goodwill-afschaffing. De in 
omloop zijnde modellen voor afschaffing bieden de 
nodige aanknopingspunten. 

Uiteraard zullen pas afspraken met andere partijen 
kunnen worden gemaakt, indien besluitvorming in de 
Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden. 
Vooralsnog moeten de bestaande afspraken van kracht 
blijven. 

Producttypering en toekomstige honorering 

De Orde heeft producttypering tot een speerpunt van 
haar beleid gemaakt, aangezien het recht doet aan de 
verantwoordelijkheid van de medisch specialist voor 
het primaire proces en het kansen biedt voor kwali-
teitsrichtlijnen in de bedrijfsvoering. Tevens biedt 
het een goede basis voor manpowerplanning en voor 
honorering op basis van uurtarief en tijdsbeslag. Op 
deze manier wordt een honorering gecreëerd die  

recht doet aan de zwaarte van het werk, de lengte 
van de opleiding en het adagium "loon naar wer-
ken". Onverklaarbare inkomensverschillen moeten 
worden vermeden, maar variabiliteit in inkomen en 
omzet zal ook in de toekomst mogelijk blijven. 
Hoewel het nog enige tijd zal vergen voordat het 
systeem van producttypering operationeel is, ziet de 
Kamer dit toch als het beste alternatief om te komen 
tot een goede invulling van inkomensharmonisatie. 
Lopende initiatieven kunnen bij de Kamer worden 
getoetst. 

Waarneming 

De discussie binnen de Kamer Vrij Beroep over de 
waarneming heeft inmiddels geresulteerd in een aan-
passing van de waarneemvergoeding (zie Ordenieuws 
nr. 10). De Kamer is van mening dat de waarnemer 
een waarneemvergoeding moet worden geboden die 
redelijk en passend is. 

Enkele aandachtspunten en taakstellingen 

• uitwerken organisatorische uitgangspunten en besluitvormingsprocedure in het 
huishoudelijk reglement van de Orde 

• vergroten invloed op de politieke besluitvorming 
• onderzoeken of collectieven van medisch specialisten-vrijberoepsbeoefenaren en BBC's op 

termijn formeel deel van de achterban van de Kamer Vrij Beroep kunnen uitmaken 
• blijvende aandacht voor wetgeving rond het vrij beroep 
• stimuleren en ondersteunen vrijberoepsbeoefenaren, zodat zij invulling kunnen geven aan 

hun ondernemerschap 
• stimuleren en nader ontwikkelen collectief van medisch specialisten-vrijberoeps-

beoefenaren 
• technisch en beleidsmatig ondersteunen extramuraal gevestigde medisch specialisten 
• uitwerken en bespreken goodwill-vrijmaking in alle specialistenpraktijken 
• bevorderen en ondersteunen producttypering 

Dit beleidsplan is gepubliceerd op verzoek van J.C. de Valois en H.P. Herkens, van de Kamer Vrij 
Beroep van de Orde van Medisch Specialisten 
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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 2: 
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 Postbus 119 2700 AC Zoetermeer 
Tel. 079 - 3689999 Fax. 079 - 3689090 http://www.toshiba-europe.com  
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Presentatie van het bestuur en het secretariaat 
van de NVvR 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie 

ri-71,19 Voorzitter: Dr. A.R. de Vries 

Rob de Vries werd van 1979 tot 1983 opgeleid in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In 
1984 trad hij toe tot de maatschap Radiologie van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. 
Nu is hij de voorzitter van de maatschap BMC (Bosch Medicentrum, de fusie van de zie-
kenhuizen GZG en WAZ in Den Bosch) en sedert 1997 hoofd van de afdeling Radiologie. In 
1984 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp "Digitale sub-
tractie angiografie van de carotis bifurcatie". Zijn belangstelling richt zich vooral op com-
municatie met en voor de leden en professionalisering van het bestuur. Tot zijn taken be-
hoort het leidinggeven aan het bestuur, de externe communicatie en de contacten met de lan-
delijke overheden en andere landelijke instellingen. 

Vice-voorzitter: H.F. Herfkens 

Freek Herfkens werd van 1980 tot 1984 opgeleid in het Academisch Ziekenhuis Leiden. 
Sinds 1984 is hij als radioloog verbonden aan het ziekenhuis in Dordrecht, aanvankelijk aan 
het Gemeenteziekenhuis, later het Merwedeziekenhuis en het Albert Schweitzer Ziekenhuis. 
Namens het bestuur is hij lid van de CvB, de commissie Kwaliteitsbevordering, de commis-
sie in- en uitstroom, lid van het concilium, de werkgroep beleidsplanontwikkeling en de 
werkgroep juridische zaken. Daarnaast is hij lid van de Kamer Vrij Beroep bij de Orde van 
Medisch Specialisten en was hij een van de voortrekkers bij het regionaal initiatief. 

 

Secretaris: Dr R. van Dijk Azn 

Roel van Dijk werd opgeleid in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen van 1983 tot 1987. 
Sindsdien is hij verbonden als radioloog aan het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in 
Nijmegen. In 1991 promoveerde hij in Nijmegen op het onderwerp "Echografie van scro-
tum en inhoud". Hij is lid van de werkgroep patiëntenvoorlichting. Hij neemt het taken-
pakket van Albert Lemmens over en wordt voorzitter van de nieuw op te richten 
Redactieraad van de NVvR. 
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Penningmeester: W. ten Hove 

Wim ten Hove werd opgeleid in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht van 1985 tot 1989. 
Sinds 1990 is hij werkzaam als radioloog in Ziekenhuiscentrum Apeldoorn. Hij is voor-
zitter van de Cooperatieve Vereniging van Vrijgevestigde Specialisten te Apeldoorn. Zijn 
taak is het financiële beheer van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. 
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Tweede (wetenschappelijke) secretaris: Prof dr. A. de Roos 

Albert de Roos werd in de periode 1981-1982 opgeleid in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Haarlem en van 1982 tot 
1985 in het Academisch Ziekenhuis in Leiden, waar hij staflid is. In 1985 promoveerde hij in Leiden op het onder-
werp "Radiologie van het colon". Hij werd in 1996 benoemd tot hoogleraar. Tot zijn taken in het bestuur behoren 
het overleg met de onderwijscommissie, de organisatie van de Radiologendagen en de samenwerking met de Europese 
en andere wetenschappelijke verenigingen. 

Lid: H.M. Zonderland 

Harmien Zonderland werd van 1982 tot 1986 opgeleid in het Academisch Ziekenhuis 
Dijkzigt te Rotterdam, waar zij ook als radioloog werkzaam was. Sinds 1991 is zij werk-
zaam in het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij is namens het bestuur contactper-
soon voor de Nederlandse Vereniging voor Radiologisch Laboranten. Zij organiseert de 
Radiologendagen. 

Lid: Dr. N.J.M. Freling 

Nicole Freling werd van 1980 tot 1984 opgeleid in het Academisch Ziekenhuis bij de VU 
in Amsterdam. Na haar opleiding was zij van 1984 tot 1994 als radioloog verbonden aan 
het Academisch Ziekenhuis Groningen. Zij promoveerde 1991 in Groningen op het 
onderwerp "MRI van speekselkliertumoren". Van 1994 tot 1996 was zij radioloog aan de 
Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam, en sedert 1996 is zij werkzaam als radioloog in 
het Academisch Ziekenhuis te Rotterdam. In haar takenpakket van het bestuur zitten 
accreditatie en de website van de NVvR. 

Het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie 

Accountmanager: 
	

Secretariaat onderwijscommissie: 
Mw. Mr. E. van Hartingsveldt 

	
Mw. C. Carvalhal 

De uitvoering van het secretariaat en de financiële administratie is 
in opdracht gegeven aan het bureau directie- en secretariaats-
voering Wissenraet & Van Spaendonck Utrecht BV. Esther van 
Hartingsveldt is namens Wissenreat & Van Spaendonck eind-
verantwoordelijk voor alle secretariële taken van de vereniging, 
daarin bijgestaan door haar secretaressen. Voor de Onderwijscom-
missie verricht Carla Carvalhal de werkzaamheden, en ook zij 
wordt bijgestaan door een secretaresse. De financiële afhandeling 
wordt verricht door een procuratiehouder en een accountant, die 
beiden onder de eindverantwoordelijkheid van de penningmeester 
vallen. 

Nieuw adres sedert 19 maart: 
Secretariaat NVvR 

Beneluxlaan 909, 3526 KK Utrecht 
Postbus 3140, 3502 GC Utrecht 

tel: 030-2844529 
fax: 030-2844501 

e-mail: nvvr@wispa.nl  



MemoRad 

Beleidsplan van het bestuur van de NVvR van 
september 1998 tot september 2001 

Het bestuur van de NVvR wenst u te informeren over 
de doelstellingen en hun beleid voor onze vereniging in 
de komende 3 jaren. Uiteraard zullen er bijstellingen 
plaatsvinden als gevolg van voortschrijdend inzicht en 
de discussie met de leden. 

Mission statement 
Het doel van het bestuur is het continueren en verbete-
ren van een professioneel geleide wetenschappelijke 
vereniging, die een adequaat antwoord weet te vinden 
op veranderingen van zowel vakinhoudelijke als maat-
schappelijke aard waaraan onze beroepsgroep onderhe-
vig is. 

Terreinverkenning van de radioloog in zijn 
omgeving 

Zoals u weet uit de statuten van de verenging stelt de 
NVvR zich ten doel het bevorderen van de ontwikkeling 
van de medische radiologie en het voorbereiden van de 
vereniging op de toekomst. De radioloog anno 1998 
wordt geconfronteerd met veranderingen binnen het 
vakgebied en met ontwikkelingen in de samenleving. 

Binnen het vakgebied is er sprake van dat steeds 
hogere kwaliteitseisen gesteld zullen gaan worden, 
zowel in voorlichting en begeleiding van de patiënt als 
in verdere subspecialisatie van onderzoeken. Diverse 
belangenverenigingen van patiënten dragen ertoe bij dat 
wij vaker dan voorheen zullen worden afgerekend op 
onze fouten. Emancipatie van de patiënt en de verande-
ring in de relatie met de aanvragers nopen tot meer 
openheid en vragen nadrukkelijk om verantwoord han-
delen. De managers binnen de ziekenhuisorganisatie 
pogen een steeds grotere invloed te krijgen op het reilen 
en zeilen van de afdeling radiologie, waardoor de 
invloed van de radioloog minder wordt. De werklast is 
de laatste 10 jaar met bijna 40% gestegen, maar als 
gevolg van de overheidsmaatregelen is de instroom niet 
evenredig geweest. Steeds meer collega's gaan parttime 
werken, en dat zal de werklast niet doen afnemen en 
wellicht de kwaliteit van het werk beïnvloeden. 
Begrippen als inkomensharmonisatie en praktijkover-
dracht zijn in de huidige situatie een aanslag op het 
ondernemerschap van de radioloog. 

De veranderingen in de samenleving zullen de 
onderlinge relatie tussen de verschillende disciplines en 
met de raden van bestuur niet ongemoeid laten, maar 
ook de opstelling van het publiek jegens de medische 
beroepsgroepen zal veeleisender en agressiever worden. 

Plan van aanpak 

Teneinde zoveel mogelijk van ons mission statement in 
de huidige bestuursperiode te kunnen realiseren zal er 
aan de volgende activiteiten verdere invulling gegeven 
dienen te worden: 
• Het opstellen van een middellang beleidsplan voor 

de NVvR ( in bewerking). 
• Het houden van kwalitatief goede en wetenschappe-

lijk verantwoorde `Radiologendagen' en het organi-
seren van cursorisch onderwijs in de vorm van 
`Sandwichcursussen'. 

• Voorwaarden scheppen voor scholing van radiolo-
gen na hun opleiding met het daarbijbehorende en 
erkende accreditatiesysteem. 

• Het bevorderen van de opleiding voor (hulp)perso-
neel. 

• Het blijvend bewaken van de werklast als uitgangs-
punt voor de normpraktijk in samenhang met een 
deugdelijk capaciteitsbeleid. 

• Het verbeteren van de communicatie zowel intern 
als extern. 

• Met behulp van training en informatie de leden goed 
voorbereiden op maatschappelijke veranderingen. 

Activiteiten 

Om dit plan van aanpak te verwezenlijken zullen de 
volgende activiteiten worden ondernomen: 
• Middels workshops de leden informeren hoe om te 

gaan met parttime werken en hoe een burn-out te 
voorkomen, waarbij zaken als financiële consequen-
ties en mediation aan bod dienen te komen. 

• Verdere professionalisering van het secretariaat 
(draaiboeken en checklists). 

• Het bevorderen van vrijwillige visitaties. 
• Oprichting van een accreditatiecommissie. 

Extra aandacht zal worden geschonken aan zowel de 
interne- als externe communicatie. Een plan van aan-
pak zal onder meer de volgende punten behelzen: 
• Presentatie van het bestuur en zijn werkzaamheden 

op alle Radiologendagen en Sandwichcursussen. 
• Een speciale bestuursrubriek in MemoRad. 
• Een herkenbare presentatie van de vereniging naar 

buiten door middel van professioneel drukwerk en 
voorlichtingsmateriaal. 

• Het ontwikkelen en updaten van een 'standaarden-
boek' waarin de verenigingstandpunten zijn gebun-
deld. 
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Personalia 

Afscheid van Vic Schoolmeesters 

In september 1971, nu ruim 27 jaar geleden, kwam col-
lega Schoolmeesters vanuit het Academisch Ziekenhuis 
Nijmegen naar 's-Hertogenbosch om samen met de col-
legae Kneepkens, Mulder en Damman de radiologische 
praktijk uit te oefenen in het Groot Ziekengasthuis. 

In die tijd werden er talrijke onderzoeken gedaan, 
die wij nu alleen nog kennen uit de geschiedenisboe-
ken, zoals planigrafie, luchtencefalografie, bronchogra-
fie, lymfografie en contactbestralingen. Collega 
Schoolmeesters startte in dit ziekenhuis met de vaat-
diagnostiek, die hij geleerd had bij collega Penn. 

In de afgelopen 27 jaar is er binnen ons vakgebied 
enorm veel veranderd. Als ik die veranderingen 
opnoem, kunt u zich nauwelijks voorstellen dat een 
mens dit kan meemaken en goed blijft functioneren. De 
vernieuwingen vonden plaats op het gebied van ultra-
geluid, computertomografie, digitale subtractieangio-
grafie, magnetische resonantie en de interventieradiolo-
gie. Vergeleken met nu is het aantal verrichtingen per 
radioloog nauwelijks veranderd, maar wel zijn het type 
en het tijdsbeslag per verrichting explosief gestegen. 
Het is bijzonder knap om al deze veranderingen moei-
teloos te verwerken en daarbij steeds actueel te blijven 
en bovendien goed te blijven functioneren in een maat-
schap die gegroeid is van vier naar elf radiologen. 

De leiding van de afdeling is altijd in handen ge-
weest van een radioloog; na Kneepkens en Mulder nam 
Vic Schoolmeesters in 1990 het vaandel over. Tot 1994 

Vic Schoolmeesters  

heeft hij de afdeling op plezierige en deskundige wijze 
geleid. Ook de NVvR heeft geprofiteerd van zijn ken-
nis en kunde. Van 1980 tot 1983 was hij penningmees-
ter van de vereniging. In de jaren 1982 en 1983 was hij 
lid van de commissie consensusmammografie en in de 
periode 1984-1990 lid van de commissie complicaties, 
lid van de commissie beroepsbelangen, waarvan 2 jaar 
als voorzitter en lid van de commissie codering in de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Hij heeft 
veel respect verdiend door zijn correcte en deskundige 
manier van optreden. Het bestuur van de NVvR zegt 
hiervoor dan ook hartelijk dank! 

Den Bosch, december 1998 
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
voor Radiologie, 
Rob de Vries, voorzitter. 

Prof. Ad E. van Voorthuisen, honorary 
member 1998 

Tijdens de afgelopen RSNA heeft de Society het ere-
lidmaatschap van de RSNA toegekend aan de emeri-
tus hoogleraar Ad E. van Voorthuisen uit Leiden. In 
het RSNA News van oktober 1998 verscheen er een 
laudatio die het werk van collega Van Voorthuisen 
beschrijft. Het bestuur van de NVvR feliciteert colle-
ga Van Voorhuisen met deze bijzondere onderschei-
ding. 

Overlijden van George van Dorssen, 
oud-voorzitter 

In de nacht van vrijdag 8 januari 1999 overleed na 
een ernstige ziekte collega J.G. van Dorssen. Van 
1972 tot 1979 was hij als radioloog verbonden aan het 
Westeinde Ziekenhuis in den Haag en van 1979 tot 
1998 was hij radioloog in het Ziekenhuis Sint 
Antoniushove te Leidschendam. Hij was van 1986 tot 
1989 voorzitter van de NVvR. 

Het bestuur gedenkt hem in dankbaarheid voor zijn 
inzet voor de vereniging. 
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Mededelingen 

Oproep voor de Algemene Ledenvergadering 

10 april 1999, Utrecht Academisch 
Ziekenhuis, 10.00-12.30 uur 

Voorlopige agenda 
De definitieve stukken zullen per separate post wor- 
den toegezonden. 

Algemeen gedeelte: 
9.30 	Ontvangst met koffie 
10.00 	Opening en inleiding 

A.R de Vries, voorzitter NVvR 
10.10-10.30 "Het voorkomen van burn-out bij medi- 

ci", door H.J.M. Planken, medisch advi- 
seur Artsen Onderlinge 

10.30-10.50 "Liever 'ommezwaai' dan burn-out", 
door W.A.M. Alting van Geusau, 
gedragspsycholoog. 
Discussie met de inleiders 

10.50-11.30 Pauze met broodjes 
11.30-13.30 Huishoudelijke vergadering 

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter, dr. 
A.R. de Vries 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 
september 1998 

3. Mededelingen 

4. Herdenking overleden leden 

5. Beslispunten 

A. Jaarverslagen 
B. Financieel verslag 1998 en begroting 1999 

• Verslag en advies financiële commissie 
• Voorstel contributie 1999 

C. Benoemigen 
• 7e bestuurlid 
• opvolger secretaris 

D. Toelating/ benoeming nieuwe leden 
E. Voorstel benoeming nieuwe leden in commissies etc. 
F. Oprichting commissie accreditatie 
G. Voorstel wijziging frequentie en tijdstip ALV 
H. Herziening COTG tarievenlijst  

6. Aandachts-/ discussiepunten 

A. IRIN 
B. Stand van zaken wetgeving 
C. Radiologendagen 1999 
D. Herijking Sanderspunten 
E. Opleidingscapaciteit 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

4e Radiologendagen in Veldhoven 

30 september, 1 en 2 oktober 1999 

In 1999 zullen de Radiologendagen wederom in 
Veldhoven worden gehouden. Ditmaal niet in week 38 
zoals vorig jaar, maar in week 39. Noteer de data nu 
al in uw agenda! 

Het aantal deelnemers in 1998 overtrof onze ver-
wachtingen, er werden 513 registraties genoteerd 
Hierbij zijn inbegrepen de radiologen die uitsluitend 
deelnamen aan de donderdagmiddag, die was gewijd 
aan maatschappelijke, commerciële en beleidsmatige 
aspecten van ons vakgebied, onder de noemer "com-
pany meets radiology". Ook het aantal ingezonden 
abstracts was hoog, 120 stuks. Ze waren bovendien 
van zo goede kwaliteit, dat het wetenschappelijke 
comité niet dan met tegenzin moest besluiten er 50 af 
te wijzen, omdat binnen het tijdschema van 1998 geen 
plaats was voor nog méér voordrachten. Van diverse 
kanten is ons ter ore gekomen, dat dit door veel 
inzenders als een teleurstelling is ervaren. Ook wordt 
de roep om refresher courses, naast of in plaats van 
superspecialistische voordrachten steeds luider. 
Anderzijds was het niet zo verwonderlijk dat na alle 
over de leden uitgestorte informatie de Algemene 
Ledenvergadering uitsluitend nog bezocht werd door 
de die-hards van de NVvR. 

De Koningshof in Veldhoven is als conferentieoord 
een populaire gelegenheid en al tot ver in 2000 volge-
boekt. Toch hebben we getracht binnen de ons toege-
meten tijd en ruimte het programma zo te herschik-
ken, dat het programma voor 1999 er nog aantrekke-
lijker uit zal zien dan in 1998. 

Gezien de duidelijk behoefte die bestaat aan infor-
matie en discussie over de bovenvermelde commercië- 28 



Universitaire opleidingen 

1996 1997 1998 1999 

AZVU 8 8 9 10 
AMC 8 6 8 10 
AZG 9 9 9 9 
AZR 12 11 9 9 
AZN 10 9 7 10 
AZM 7 7 9 9 
AZL 11 9 10 11 
AZU 14 12 12 10 

Totaal 79 71 73 78 

MemoRad 

le en beleidsmatige aspecten willen we de gehele don-
derdagmiddag daarvoor reserveren en de Algemene 
Ledenvergadering hierin een plaats geven. Op de vrij-
dag en de zaterdag(morgen) komen uitsluitend inhou-
delijke zaken aan bod, waarbij extra ruimte zal wor-
den gecreëerd voor refresher courses, waarvoor wij 
een aantal coryfeeën zullen benaderen. Dat u in de 
pauzes welkom bent de stands van de industrie te 
bezoeken spreekt voor zich. De Philipsavond vervalt; 
wij gaan aan deze avond een eigen invulling geven. 

Ten slotte: één ding verandert niet, en dat is de 
deadline voor het inleveren van de abstracts: ook dit 
jaar moeten de abstracts op 1 juni binnen zijn! 

U hoort nog van ons! 

Namens het gehele organisatiecomité: 
H.M. Zonderland 
A. de Roos 

Stappenplan Wet BIG 

Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging van 
Radiologisch Laboranten (NVRL) het "Stappenplan; 
implementatie Wet BIG op afdelingen radiologie en 
radiotherapie" uitgebracht. 

Per 1 december 1997 is de Wet op de Beroepen in 
de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) volledig 
in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de 
vakgebieden radiologie en radiotherapie. 

De Wet BIG laat het aan het instellingsmanage-
ment en de betrokken beroepsbeoefenaren over om 
invulling te geven aan de bevoegdheidsregeling voor 
het verrichten van voorbehouden handelingen. Om 
het veld behulpzaam te zijn bij het implementeren 
van de wet, heeft de Raad BIG, in opdracht van de 
Minister van VWS, een stappenplan opgesteld (Stap-
penplan Raad BIG, Zoetermeer, ISBN 90-5635-
0757). 

Dit stappenplan is door de NVRL toegespitst op 
de afdelingen radiologie en radiotherapie. 

Met de handleiding van de NVRL wordt beoogd 
een handzaam instrument te bieden om op afde-
lingsniveau nader invulling te geven aan de Wet 
BIG. Tevens wordt in het stappenplan algemene 
informatie verstrekt over de gevolgen van de Wet 
BIG voor afdelingen radiologie en radiotherapie. 
Door dit tweeledig uitgangspunt is de handleiding 
zowel geschikt voor managers en leidinggevenden 
die de bevoegdheidsregeling op hun afdeling moe- 

ten implementeren als voor medewerkers van 
genoemde afdelingen die informatie wensen over 
hun rechtspositie. 

In het stappenplan van de NVRL wordt allereerst 
uitleg gegeven over de wettelijke regeling en inge-
gaan op de verschillen met de oude wetgeving. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de voorwaar-
den voor het delegeren van een voorbehouden hande-
ling. Ten slotte wordt de toepassing van het door de 
Raad BIG opgestelde plan besproken en toegespitst 
op afdelingen radiologie en radiotherapie. 

Het "Stappenplan; implementatie Wet BIG op 
afdelingen radiologie en radiotherapie" is te bestel-
len door f 10,- over te maken op gironummer 
483202 of banknummer ABN/AMRO 443918988 
van de NVRL te Utrecht onder vermelding van 
"Stappenplan". 

Meer informatie over de inhoud van het stappen-
plan is te verkrijgen bij Carola van den Dool, stafme-
dewerker verenigingsbureau NVRL, Postbus 19207, 
3501 DE Utrecht, tel. 030-2318842, 
fax 030- 2321362, e-mail carolavddool@nvrl. 

Commissie in- en uitstroom 

In de voorjaarsvergadering van 1998 is vastgesteld dat 
de opleidingscapaciteit weer kon worden uitgebreid 
volgens de zogenaamde 12-5 regel. Dat wil zeggen: 
maximaal 12 assistenten in opleiding in universitaire 
klinieken en maximaal 5 in niet-universitaire. 

De jaarlijkse inventarisatie door de commissie bij 
de opleidingsklinieken geeft het volgende beeld van 
het aantal assistenten in opleiding per 1 januari van 
het jaar: 
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Totaal universitair en niet-universitair 

1996 1997 1998 1999 

121 105 115 127 

MemoRad 

3 

Niet-universitaire opleidingen 

1996 1997 1998 1999 

TWENTE 3 1 3 3 
ALKMAAR 2 3 3 3 
NIEUWEGEIN 4 3 4 3 
TILBURG 5 3 4 5 
HEERLEN 4 4 4 4 
EINDHOVEN 4 3 3 4 
HAARLEM 2 1 1 4 
DEVENTER 3 3 4 4 
WESTEINDE 4 3 3 3 
CLARA 3 3 3 4 
OLVG 3 3 4 4 
LEYENBURG 3 3 4 5 
ALMELO 2 1 2 3 

Totaal 42 34 42 49 

1 

Theoretisch is het maximaal te bereiken aantal vol-
gens de 12-5 regel 8x12 + 13 x5 = 161 assistenten in 
opleiding. Er is dus een invulling thans van ca. 80%, 
maar in de loop van de komende twee jaar zal in de 
diverse klinieken de invulling nagenoeg volledig zijn. 

Zou — theoretisch — per 1 januari 1999 de maxima-
le invulling van 161 assistenten in opleiding bereikt 
zijn, dan is te berekenen dat aan het einde van 2009 
de cumulatieve instroom nieuwe radiologen 327 zal 
bedragen ( aan het eind van 2010: 346). De systema-
tiek van het NIVEL-rapport volgend zullen er dan in 
2010 circa 842 radiologen beschikbaar zijn.  

Om enig inzicht in de vacatures voor radiologen te 
verkrijgen volgt de commissie ook de advertenties in 
Medisch Contact en het NTVG. 
Een telling van 1998 levert het volgende beeld: 

Associatie 

1998 

vervanging 14 
uitbreiding 21 
fellow 1 
chef de Cl. 5 
jun. staflid 4 
agio/agnio 5 

Deze en andere gegevens worden jaarlijks met het 
bestuur van de vereniging, de opleiders en de com-
missie in- en uitstroom besproken. In deze bijeen-
komst worden voorstellen voor het beleid t.a.v. de 
opleidingscapaciteit voor het komende jaar gedaan. 

R.H. Wiggers, voorzitter commissie in- en uitstroom 

Mededelingen van de videotheekcommissie 

De NVvR Videotheek biedt u de mogelijkheid om op 
een eenvoudige wijze deze doelstellingen te bereiken 
door het aanbieden van een grote collectie videoban-
den die elk van u voor een korte periode kan huren. 

EN: Alles is geheel gratis 	 !! 

Zoals bekend staan alle banden vermeld in de cata-
logus (Videorad map) die in het bezit is van elke 
Maatschap Radiologie in Nederland. Met de bijbe-
horende aanvraagformulieren kunt u steeds twee 
banden gedurende enkele weken in uw bezit 
hebben. 

Geen catalogus of formulieren meer? Neem dan snel 
contact op met: 
Videotheekcommissie, Nancy Jijttner, tel: 0321-
318628. 
Wij zorgen voor een snelle aanvulling van bestelfor-
mulieren en aanvullingen. 
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Laatste Nieuws : Onze NIEUWE SERIE videobanden: 
Advances in Mid and Low Field Magnetic Resonance 
Imaging 1998 
Een inhoudsopgave met bestelcodes vindt u hieronder. 

Wat brengt 1999: 
• Een nieuw bestuur met frisse ideeën 
• Een nieuwe up-to-date catalogus - dit keer voor 

alle NVvR leden 
• Op een later tijdstip ook een on-line catalogus op 

Internet 
• Bij voldoende belangstelling ook CD-ROM in de 

collectie 
• Idem, syllabi van de Categorical courses die u niet 

kon volgen 

Voor een nieuw bestuur is een goede feedback onont- 
beerlijk. Bel of e-mail ons uw ideeën, wensen en sug- 
gesties op de volgende wijze: 
Aart van der Molen 
Apollo 35 - 3769 TA Soesterberg 
Telefoon 0346-353433 (na 18.00uur) 
E-Mail: aart.vdmolen@wxs.nl  

Category: T 
Advances in Mid & Low Field MRI 

Code TOl - Program 1 - 
High Resolution Low Field MR Imaging: 
Tricks of the Trade 
Bruce A. Porter, M.D. 
Contrast Media Issues at Mid and Low Field 
Orest B. Boyko, M.D. 
MR of White Matter Disease: Appearances 
at Different Field Strengths 
William W Orrison, M.D. 

Code T02 - Program 2 - 
Clinical Utility of an Open MRI System 
in an Academie Radiology Practice 
Orest B. Boyko, M.D. 
MR imaging of the Vascular System at 
Mid and Low Field 
Orest B. Boyko, M.D. 

Code T03 - Program 3 - 
MR of Hemorrhage: Appearances at Different Field 
Strengths 
William W Orrison, M.D. 
MR of the Sella and Parasellar Region 
Donald J. Schnapf, D.O. 
MRI Enhancement Capabilities 
Peter A. Rothschild, M.D. 

Mid and Low Field MR of Head Trauma 
Peter A. Rothschild, M.D. 

Code T04 - Program 4 - 
Advanced Techniques for Low 
Field Imaging 
Donald J. Schnapf, D.O. 
Mid and Low Field MRI of AIDS 
Peter A. Rothschild, M.D. 
MRI of Strokc 
Donald J. Schnapf, D.O. 

Code T05 - Program 5 - 
Imaging the Soft Tissues of the Neck 
Lawrence N. Tanenbaum, M.D. 
Managing your Technical Operations: 
How Do You Compare? 
Mark S. Martin, C.P.A. 
Fast Scanning Techniques and other Ways to 
Optimize Efficiency at less than High Field 
Lawrence N. Tanenbaum, M.D. 

Code T06 - Program 6 - 
Technique Considerations for Imaging the Spine at 
Lower Field Strengths 
Lawrence N. Tanenbaum, M.D. 
Miscellaneous Disorders of the Spine 
Lawrence R. Muroff, M.D. 
MR of Spinal Trauma 
William W Orrison, M.D. 

Code T07 - Program 7 - 
MRI of the Shoulder 
John D. Reeder, M.D. 
MR Imaging of the Foot and Ankle 
Peter D. Franklin, M.D. 
MR imaging of Tendon Ruptures in an 
Open MRI System 
Orest B. Boyko, M.D. 

Code T08 - Program 8 - 
MRI of the Knee 
John D. Reeder, M.D. 
Partnering Options for the Physicians 
Mark S. Martin, C.P.A. 
How to Build a Succesful Orthopedie 
MRI Referral Practice 
John D. Reeder, M.D. 

Code T09 - Program 9 - 
MR Detection and Staging of Breast Cancer 
Bruce A. Portei, M.D. 
MR Imaging of the Hip 31 
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Peter A. Rothschild, M.D. 
MR Imaging in a Dedicated Extremity Scanner 
Peter D. Franklin, M.D. 

Code T10 - Program 10 - 
MR of the Liver and Upper Abdomen 
David D. Stark, M.D. 
Inversion Recovery Imaging: Past to the Future 
Bruce A. Porten, M.D, 
Implementing Practice Efficiencies While 
Retaining Practice Quality 
Lawrence R. Muroff M.D. 

Code T11 - Program 11 - 
MR of the Male and Female Pelvis 
David D. Stark, M.D. 
MR Imaging of Marrow Malignancies 
Bruce A. Porten, M.D. 
Interventional MRI 
David D. Stark, M.D. 

Code T12 - Bonus Program - 
Equipment Purchasing Decisions: 
Why Mid or Low Field? 
Lawrence R. Muroff M.D. 

Toshiba Medical Systems - J.V. Fritz 
Siemens Medical Systems - N. Gillen 
Pieker International - M. Vitagliano 
Philips Medical Systems - M.S. Yohe 
Lunar Corporation - W.A. Conn Jr. 
Hitachi Medical Systems - W. Sattin 
G.E. Medical Systems - R. Lopez 
Fonar Corporation - J.S. Dworkin 
Elscint Incorporated - E.F. Lowder 

Van de Stichting ter Bevordering van de 
Kinderradiologie (SBKR) 

De Stichting die in 1995 het Congres van de 
European Society of Pediatrie Radiologie organiseer-
de in Utrecht, is na dit congres doorgegaan als 
Stichting ter Bevordering van de Kinderradiologie 
(SBKR). 

Het bestuur van de Stichting is van mening dat de 
Kinderradiologie in Nederland voortdurende aan-
dacht nodig heeft en wil daarom overgaan tot het 
instellen van een jaarlijkse prijs voor de beste voor-
dracht, gehouden tijdens de Radiologendagen of 
voor een in dat jaar gepubliceerd artikel, beide 
betrekking hebbende op de kinderradiologie. De  

prijs zal bestaan uit de inschrijving inclusief huis-
vesting, voor de "Annual Course on Paediatric 
Radiology" die door de European Society of 
Pediatric Radiology in het najaar gegeven wordt, of 
een daarmee overeenkomende besteding. De prijs zal 
voor het eerst worden uitgereikt tijdens de 
Radiologendagen van het jaar 2000. 

De keuze wordt gemaakt door het bestuur van de 
Stichting, bijgestaan door een lid van het bestuur van 
de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Ingeval 
er te weinig voordrachten of artikelen zijn of als het 
niveau van de voordrachten of artikelen onvoldoende 
is, zal de prijs niet worden uitgereikt. 

Met het instellen van deze prijs (de zgn. SBKR-
prijs) wil de Stichting het (wetenschappelijk) onder-
zoek binnen de Kinderradiologie bevorderen. 

Naast het instellen van deze prijs houdt de Stichting 
zich ook bezig met het organiseren van cursussen 
Kinderradiologie voor Kinderartsen en het ondersteu-
nen van binnen- en buitenlandse projecten op het 
gebied van de kinderradiologie, zoals het organiseren 
van congressen e.d. Tot nu toe is gebleken dat de 
Stichting een stimulerende rol kan vervullen bij de 
ontwikkeling van de kinderradiologie. 

Het bestuur van de Stichting wordt op dit moment 
gevormd door: Peter Kramer, voorzitter; Morteza 
Meradji, vice-voorzitter; Carel Lameer, secretaris-
penningmeester en Albert Martijn, lid. De Stichting is 
gevestigd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 
Utrecht. Adres: 

Nieuwe Gracht 137, 3512 LK Utrecht 
Postbus 18009, 3501 CA Utrecht 
Telefoon: 030-2320637/ 2320281 
vanaf 1 maart 1999: 
Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht 
Postbus 85090, 3508 AB Utrecht 
Telefoon: 030-2504000 
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Prima 11G  One Tesla... 
Two Gradients 

Introducing Elscint's new 

1 Tesla masterpiece, the 

Prima 1TG with the exclusive 

Twin Gradient System
TM

. 

For the first time, two 

complementary sets of 

imaging gradients integrated 

together within the magnet bore, 

ingeniously interplay to provide 

unmatched performance 

- achieving up to 30 mT/m peak 

and 72 T/m/msec slew-rates -

to meet your most demanding 

clinical needs, at a price you can 

afford. 

Elegantly designed both inside 

and out, the light-weight 

Prima 1TG complements Elscint's 

line of innovative MR imagers: 

the 2T Prestige, 1.5T Esteem and 

the 0.5T Privilege. In addition to 

the outstanding infrastructure 

and computer system it shares 

with these systems, the Prima 1TG 

features Twin Gradients, 

providing imaging performance 

without compromise. 

Prima 11G TM 

1 Tesla MR imaging 

at its prime: 

the highest speed 

and the highest resolution. 

Elscint 
The Intelligent Image 



SCHERING 

Binnenkort in 
500 ml flessen 

Niet-ionisch contrastmiddel 
150 240 300 370 

lopromide 

U travist 

From seeing to understanding 


