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Het is met veel genoegen dat wij u 
het volgende symposium kunnen aankondigen: 

WAT EN WANNEER 

Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het Erasmus 
Universitair Medisch Centrum Rotterdam en Schering Nederland B.V. 

Voor de wetenschappelijke 

De volgende sprekers zullen het programma verzorgen 

Prof. Donald G. Mitchell, MD 
Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, USA 

MR imaging technique, MR imaging of malignant and diffuse liver diseases 

Abdominal MRI: 
Clinical Practice 

Today and Tomorrow 

inhoud en organisatie zijn 
verantwoordelijk: 

dr Shahid M. Hussain, 
prof:dr. Peter T.M. Pattynama 
en prof. dr. Gabriël P. Krestin 

van het EMCR. 

Prof. Richard C. Semelka, MD 
University of North Carolina at Chapel Hill , USA 

MR imaging of benign liver diseases, MR imaging of the pancreas 

Het symposium vindt plaats op 
vrijdag 9 juni in het Golden 

Tulip Hotel Figi 
te Zeist. 

Prof. Eric K Ontwater, MD 
University of Arizona Health Sciences Center, Tucson, USA 

MRCP, MR imaging of the male and female pelvis 
1. 

Prof.dr. Gabriël P Krestin, 
Erasmus University Medical Geide; Rotterdam, The Netherlands 

MR imaging of renal and adrenal diseases 

WELKE GASTEN 

Dr. Shahid ril. Hussain, 
Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands 

MR imaging of anorectal diseases 

Dr. Kai-Yiu J.A.M Ho, 
University Hospital Maastricht, The Netherlands 

MRA of the abominal aorta and its tributaries 

Binnenkort zult u van ons 
een uitgebreid programma 
met aanmeldingsformulier 
ontvangen. Wij zijn er van 
overtuigd u hiermee een 
	-.J programma van absolute 

Schering 
Diagnostics 

HOE TE RESERVEREN 

From seeing to understanding 

topkwaliteit te bieden en verwachten dan 
ook veel belangstelling van radiologen 
en assistenten voor dit symposium. Graag 

 	maken wij u er vast op attent dat 
inschrijving op een first-coine- 

net: 	first-served•-basis gehonoreerd • 
zal worden. 

Voor Vragen kunt u contact opnemen t 

Schering Nederland B.V. 
Ingrid Castricum 

Postbus 116 
1380 AC Weesp . 

Tel. 0294 - 46 24 24 
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Aan de Lezers van MemoRad 
Na vier jaren redacteur van MemoRad te zijn geweest, is voor mij nu het moment 

aangebroken om afscheid te nemen en de werkzaamheden over te dragen aan mijn 
opvolger. MemoRad ligt in bekwame handen waardoor het tijdschrift, ooit opgezet 
door prof.dr.mr. H.W.A. Sanders en uitgebreid door dr.mr. E.L. Mooyaart, verder zal 

groeien. 

Ik dank de lezers voor de vele positieve reacties en het bestuur van de Vereniging voor 

hun inzet en commitment. Ik wens mijn opvolger veel succes! 

Albert Lemmens 

TEN GELEIDE 

MemoRad is getooid in een nieuwe jas. 

Bij deze veranderingen hebben wij dank-

baar gebruikgemaakt van hulp en advie-

zen van diverse zijden. 

en bijzonder woord van dank aan het 

adres van Schering Nederland BV, de 

sponsor van MemoRad, is hier op zijn 

plaats. Peter Hazenberg en Ingrid Castricum 
zijn ons op een heel bijzondere wijze van 

dienst geweest door ons te laten delen in hun 

expertise op het gebied van 'gedrukte com-
municatiemiddelen' en hun relaties. De huidi-

ge MemoRad is voor een belangrijk deel te 
danken aan hun inzet. Peter en Ingrid, heel 

veel dank! 

De heer Bernd Haberland van Schering is 
bereid om de redactie als adviseur te verster-

ken, onder meer om teksten beter leesbaar te 

maken. Het is mij duidelijk geworden dat de 

homogeniteit van de tekst, bijvoorbeeld van 
spelling, veel minder vanzelfsprekend is dan 

het lijkt. Bernd, heel veel dank voor je inzet! 

De nieuwe vorm is ontworpen door Print 

Partners, die ook het drukwerk van MemoRad 

verzorgen. 

Niet in de laatste plaats wil ik een dank-

woord richten aan alten die aan dit eerste 

nummer hebben meegewerkt en zich zo spon-

taan hebben aangepast aan de nieuwe vorm, 

bijvoorbeeld door het inzenden van een foto. 

Heel bijzonder is de inauguratie van twee eer-

ste hoogleraren Interventieradiologie binnen 

één maand in respectievelijk Rotterdam en 

Amsterdam: prof.dr. P.M.T. Pattynama en 

Roel van Dijk 

prof.dr. J.A. Reekers. MemoRad prijst zich 

gelukkig belangrijke passages uit beide inau-
gurele redes te kunnen publiceren al kort na 

het uitspreken. Tevens krijgen wij een impres-

sie van het afscheid van een markant hoogle-

raar: prof.dr. J.H.J. Ruijs uit Nijmegen. 

Velen vragen om publicatie van de vertrouw-

de congresagenda. In het verleden werd deze 

lijst meegestuurd met de vergaderingsstuk-

ken en tater gepubliceerd in MemoRad. 
Helaas is MemoRad een betrekkelijk traag 

medium. De tijdspanne tussen de nummers 

bedraagt ongeveer drie maanden. De gege-

vens van sommige congressen zijn al lang van 

tevoren bekend: RSNA, ECR en Radiologen-
dagen. Andere worden echter pas kort tevo-

ren bekendgemaakt. Naast actualiteit speelt 

het volume aan gegevens een rol. Om een 
compleet overzicht te geven zijn vele bladzij-

den van de MemoRad nodig. De beste oplos-
sing is hier het internet. Via onze pagina op 
het wereldwijde internet — NetRad — kunt u 
gemakkelijk een uitgebreid overzicht krijgen. 
U bereikt deze pagina via http://www.artsen-
net. n  Vnvvr. 

Om tegemoet te komen aan de wensen van 

leden die nog geen toegang hebben tot het 

internet, zullen wij voorlopig weer een selec-
tie van het enorme aanbod publiceren. 

Degenen die toegang hebben tot het web zijn 

uiteraard in het voordeel. Naast een comple-

ter aanbod van cursussen en congressen heb-

ben zij ook eerder inzage in mededelingen 

van bestuur en andere leden. Daarnaast zijn 
er veel gegevens te vinden waarvan u even 

niet meer wist waar u ze gelaten had. 

Heel af en toe verschijnen er advertenties van 

leden in MemoRad. Deze mogelijkheid is er 

ook bij NetRad. De advertenties kunnen vra-

gen of aanbiedingen bevatten. Het adverte-

ren is voor de leden geheel gratis. Het kan 
hier gaan om huishoudelijke zaken, maar ook 

om vacatures. 

Helaas moeten wij afscheid nemen van Albert 

Lemmens als redacteur van MemoRad. Vanaf 

deze plaats dankt het bestuur hem recht har-
telijk voor zijn inzet! Aan hem danken wij de 

enorme verbeteringen die een aantal jaren 
geleden werden doorgevoerd en waarmee hij 

het fundament voor de huidige nieuwe vorm 

gelegd heeft. 

Een nieuwe lente, 
een nieuw geluid 
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ARTIK ELEN 

Peter Pattynama 

Inaugurele rede 

Interventieradiologie: 
weten van twee wallen 
Enige passages uit de inaugurele rede 

uitgesproken bij de aanvaarding van het 

ambt van hoogleraar in de Interventie-

radiologie aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, op vrijdag 4 februari 2000. 

e Faculteit der Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen heeft 
mij de leeropdracht gegeven om 

werkzaam te zijn op het gebied van de radio-

logie, in het bijzonder de interventie-

radiologie. Ik hoop u vanmiddag duidelijk te 

maken wat de rol is van mijn vak in de moder-

ne patiëntenzorg. Ik wil u mijn visie schetsen 

over de plaats van de interventieradiologie in 
het algemeen en die binnen het Academisch 

Ziekenhuis Rotterdam in het bijzonder. Maar 
eerst, 

WAT IS INTERVENTIERADIOLOGIE? 
Vraag een willekeurig iemand op straat wat 

het werk van een chirurg inhoudt en tien 

tegen één dat u een heel adequaat antwoord 
krijgt. Vraag naar de taak van de cardioloog 

of de gynaecoloog, en ook nu hoort u een 

goede uitleg. Het publiek heeft een duidelijk 

beeld van deze specialisten en van hun func-
tie in de gezondheidszorg. Maar vraag nu 

eens naar het werk van de radioloog en in het 

bijzonder van de interventieradioloog en een 
niet-begrijpende blik is uw deel. De radiolo-

gie, kortom, blinkt niet uit in een sterke PR. 

Maar daarover straks meer. 

Om mijn vakgebied te illustreren wil ik 

enkele voorbeelden uit de praktijk laten zien.  

Eén beeld zegt tenslotte meer dan duizend 

woorden. (Tijdens de oratie wordt een aantal 

vasculaire en niet-vasculaire interventiepro-

cedures getoond en besproken.) 

De interventieradiologie, dames en 

heren, is een snel groeiend vakgebied. 

Ingrepen verricht binnenin het lichaam van 

de patiënt via een klein steekgat door de 

huid, met naalden, voerdraden en katheters. 

Uitgevoerd onder visuele controle met radio-

logische technieken zoals rilintgendoorlich-

ting, echografie, computertomografie (CT), 

en sinds kort ook de magnetic resonance ima-

ging (MRI). Soms is de interventieradiologie 

de enige mogelijkheid voor behandeling. 

Vaak wordt veel ingrijpender chirurgie over-

bodig gemaakt. De interventieradiologie 

heeft de behandeling van een groot aantal 

aandoeningen zoals abcessen of centrale 

vaatstenosen revolutionair veranderd. 
De interventieradiologie kent vele voor-

delen. Anders dan bij de open chirurgie is  

geen direct zicht op de afwijking nodig en ook 

geen ruimte om met de handen dichtbij de 
afwijking te kunnen werken. Bij interventie-

radiologie dus geen grote huidsneden en 

geen assistent aan de haken die de voorlig-

gende organen uit het operatiegebied weg-
houdt. De radioloog werkt via een 2 tot 3 mm 

kleine insteekopening in de huid en gaat 
direct op de afwijking af met minimale scha-

de aan de omgevende structuren. Algehele 

narcose is niet nodig: de ingrepen vinden 

plaats onder slechts plaatselijke huidverdo-
ving of onder een licht roesje. Het kleine prik-

gat in de huid verlaagt de kans op wondinfec-

tie. De interventies kunnen daarom worden 
verricht op de radiologieafdeling in plaats 

van op het dure operatiecomplex. De patiënt 

herstelt ook veel sneller na de ingreep. Die 

vindt dus vaak ambulant plaats of in een 

halve dagopname van enkele uren. Dit sluit 

Vervolg op pagina 7 

Prof.dr. P.M.T. Pattynama 

(links) en 

prof.dr. G.P. Krestin (rechts) 
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Oldelft Benelux B.V. 
Röntgenweg 1 
Postbus 456 
2600 AL Delft 
Tel.: 015 - 269 89 69 
Fax: 015 - 269 89 70 
e-mail: salesbenelux@oldelft.n1  
vwvw.oldelftbenelux.n1 

Oldelft 
Benelux- 

Helder in beeld 

Oldelft Benelux feliciteert de afdeling Radiologie van het Academisch 

Medisch Centrum te Amsterdam met de ingebruikname van de eerste 

Mx 8000 MultiSlice Spiraal Computer Tomograaf in Nederland. 



ARTIKELEN1 

Vervolg van pagina 4 

helemaal aan bij de trend in de moderne 

geneeskunde: korte ziekenhuisopnamen en 

de patiënt direct laten terugkeren naar zijn 

normale plek in de maatschappij. 
Radiologische afbeeldingsmethoden blij-

ken bij uitstek geschikt om interventies te 

sturen. Veel afwijkingen zijn namelijk alleen 

met radiologische technieken te zien omdat 

die dóór de patiënt heen kijken. Bijvoorbeeld 

een afwijking die diep binnenin een orgaan 

ligt of verborgen in de weke delen. Elke 
afbeeldingstechniek heeft zijn eigen sterke 

punten, en afhankelijk van de situatie kan de 

meest optimale techniek of combinatie wor-

den ingezet. De interventieradiologie werkt 

daarom met alle radiologische afbeeldings-

technieken, zoals ook tot uitdrukking komt in 

mijn leeropdracht: de Erasmus Universiteit 

heeft deze uitgebreid van eerst 'echografisch 
geleide interventies' naar thans 'interventie-

radiologie' in de brede zin van het woord. 

Het vak bestrijkt een breed scala aan 
afwijkingen. Laat ik dit illustreren met een 

overzicht van de verschillende symposia op 

het belangrijkste congres op mijn vakgebied, 
dat van de American Society of Cardiovascular 

and Interventional Radiology. Vele symposia 

zijn gericht op vaatproblematiek: ballondila-

taties (dat is dotteren), stentplaatsing, athe-

rectomie en trombolyse voor perifeer en 

renovasculair vaatlijden, arteria carotissteno-
sen en vernauwing van de intracraniale 

vaten. Arteriële en veneuze embolisaties, 

plaatsing van centraal-veneuze lijnen en de 
behandeling van hemodialyseshunts. Maar 

daarnaast zijn er symposia gewijd aan niet-

vasculaire ingrepen: biopsieën, abcesdraina-

ges, percutane behandeling van tumoren, 
interventies aan lever- en galwegen, de nie-

ren, het maagdarmkanaal, het skelet, de  

weke delen, de thorax, de prostaat, de baar-

moeder, de eileiders, en sinds kort ook borst-

kanker. Waarmee ik maar wil zeggen dat het 

werkterrein veel meer omvat dan uitsluitend 

vaatinterventies, zoals soms abusievelijk 

wordt aangenomen. 

RELATIE TUSSEN INTERVENTIE-
RADIOLOGIE EN DE ALGEMENE 
RADIOLOGIE 
Thans wil ik ingaan op de relatie tussen de 

interventieradiologie enerzijds en het moeder- 

Academisch Ziekenhuis 

Rotterdam, locatie Dijkzigt 

specialisme radiologie anderzijds. Deze relatie 
is naar mijn mening vanzelfsprekend, sterker 

nog, de radiologie is de ziel van de 
interventieradiologie. Immers, waarin is de 

meerwaarde gelegen van de interventie-

radioloog voor de klinische patiëntenzorg? 
Naar mijn overtuiging in zijn basisopleiding als 

radioloog. De radioloog heeft als geen ander 

kennis van de sterke en zwakke punten van de 

beeldvormende technieken voor interventies. 

De 5-jarige radiologische opleiding geeft een 

onovertroffen inzicht in de anatomie van de 

intacte mens (die wezenlijk verschilt van de 

anatomie zoals bijvoorbeeld de chirurg die ziet 

bij opengesperde buik op de operatietafel). De 

radioloog kan tweedimensionale radiologische 
beelden voor zichzelf mentaal integreren tot 

een driedimensionaal beeld en zich zo ruimte-

lijk oriënteren. Dit ruimtelijk inzicht heeft hij 

ontwikkeld voor alle afbeeldingstechnieken. 

De interventieradioloog heeft daarbovenop, 

door extra opleiding en training, geleerd om 

deze expertise te gebruiken voor driedimen-

sionale navigatie tijdens ingrepen. 

De relatie is vanzelfsprekend ook om 

financieel-economische redenen. De benodig-

de apparatuur voor interventies, zoals angio-

grafiekamers, CT en MRI, is duur in aanschaf 

en onderhoud; denkt u hierbij ook aan onder-

steunend personeel, verslaglegging en archi- 

vering. Om bedrijfseconomische redenen moet 
deze kostbare infrastructuur wel gecentrali-

seerd zijn binnen één grote afdeling. U moet 

verder weten dat deze machines slechts voor 
een beperkt deel van de tijd worden ingezet 

voor interventies, maar vaker voor diagnosti-

sche doeleinden. Zeker wanneer gekeken 
wordt naar de bezettingsgraad van de appara-

tuur is inbedding van de interventieradiologie 
in de Afdeling Algemene Radiologie een ver-

eiste voor een efficiënte bedrijfsvoering. 

Deze relatie is dus vanzelfsprekend, maar 

in de praktijk blijken soms toch problemen te 
kunnen ontstaan. Ik refereer hierbij aan de 

gedachte die bij een niet onaanzienlijk deel 

van de interventieradiologen leeft, om afstand 

te nemen van de radiologie. Als alternatief 

wordt dan met name gedacht aan een zelf-

standige praktijk voor interventieradiologie, of 

aan een samengaan met een ander behande-

lend specialisme als bijvoorbeeld de vaatchi-

rurgie. De interventieradiologie los van de 

radiologie: ach, ik denk dat dit in Nederland 
niet zo'n vaart zal lopen. Dat neemt niet weg 

dat de grieven van de interventieradiologen 

wel degelijk serieus moeten worden genomen. 
Deze werden helder verwoord door dr. Gary 

Becker, een alom gerespecteerde Amerikaanse 

interventieradioloog tijdens de Charles Dotter 

Memorial Lecture op het afgelopen jaarcongres 

van de American Society of Cardiovascular and 

Interventional Radiology, en ik parafraseer 
zijn woorden: 

'Ik heb altijd gedacht dat wanneer 

interventieradiologen en niet-interventie-

radiologen zouden samenwerken, zij beiden 

hiervan zouden profiteren en verderkomen. 

Maar dit gebeurt in de praktijk normaal 

gesproken niet. In veel radiologische maat-

schappen ... worden interventieradiologen 

gedwongen niet-interventiewerk te doen om 

op deze manier te voldoen aan de normen 

voor productiviteit gesteld door hun diagnos-

tisch ingestelde collega's. Zij worden daar-

door gedwongen om kansen te laten liggen 

om hun interventiepraktijk op een hoger plan 

te brengen — bijvoorbeeld door het zien van 

eigen patiënten tijdens spreekuren —, omdat 

deze activiteiten voor de radiologiegroep 

geen meetbare productie opleveren.' 

Soortgelijke problemen spelen ook in eigen 

Land. Mijns inziens moet daarom de 

Nederlandse radiologische gemeenschap het 

concept van de fulltime of bijna fulltime 
interventieradioloog als wezenlijk onderdeel 

Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie 
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ARTIKELEN 

van een algemene radiologiepraktijk omar-

men en ondersteunen. De Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie moet nog beter 

opkomen voor de belangen van de 

interventieradiologen, vooral ook waar het 

gaat om het vaststellen van producttypering. 
In deze systematiek dienen ook de klinische 

patiëntgebonden taken van de interventie-
radioloog te worden gewaardeerd, taken die 

op dit moment nog niet zijn opgenomen in 

het verrichtingenstelsel van de radiologie. 

Dit is een vereiste om de interventie-

radiologie te kunnen beschouwen als een 

economisch waardevol en winstgevend 
onderdeel van de radiologische praktijk. 

De meerwaarde' van de interventie-
radioloog ligt in zijn basis in de radiologie. 

Omgekeerd is zijn werk een belangrijke stimu-

lans voor de verdere ontwikkeling van de dia-
gnostische radiologische technieken. Mijn 

stelling luidt dan ook: 

'De interventieradioloog is in de eerste 

plaats radioloog — 

en interventieradiologie is radiologie'. 

POSITIONERING VAN DE INTER-
VENTIERADIOLOGIE BINNEN DE 
GEZONDHEIDSZORG 
Welke rol heeft de interventieradiologie nu 

binnen de gezondheidszorg, vooral bezien in 

het licht van de huidige trend naar orgaanspe-
cialisatie? Deze benadering heeft geleid tot 

spectaculaire vooruitgang in de geneeskunde, 
op wetenschappelijk en ook op klinisch gebied, 

met zorg op maat voor de individuele patiënt. 

Centraal in de orgaangerichte benadering 

staat het multidisciplinaire behandelteam 
waarin alle relevante specialismen zitting heb-

ben en dat daarmee elke vorm van therapie 

kan aanbieden. En hier, geachte toehoorders, 
is de natuurlijke plaats voor de interventie-

radioloog, in het multidisciplinaire behandel-
team, naast de internist, de chirurg, de car-

dioloog en — afhankelijk van de setting — de 

bestralingsarts. De interventieradioloog als 

klinisch behandelend specialist, dus. 
Deze rol is onlangs bevestigd door de 

Raad van Bestuur van het Academisch 

Ziekenhuis Rotterdam in de notitie van eind 
vorig jaar: 'Functionele en ruimtelijke orde-

ning: thematisering en positionering'. Deze 

notitie beschrijft een orgaangerichte struc-
tuur rond zes patiëntenthema's, zoals herse-

nen & zintuigen, circulatie, oncologie en 
groei & ontwikkeling. De interventie-

radiologie is in dit schema geplaatst binnen  

het thema Circulatie, in een samenwerkings-

verband met o.a. de subafdelingen 

Vaatchirurgie, Hypertensie, Hartrevalidatie 

en Transplantatiechirurgie. 

Maar, zoals eerder gezegd, de interventie-

radiologie is tevens een breed vak en omvat 

bijna alle patiëntenthema's. Als ik bijvoor-

beeld kijk naar onze productiecijfers van het 

afgelopen jaar, valt het merendeel van de 

radiologische interventies buiten het thema 

Circulatie. De positionering binnen het thema 

Circulatie doet weliswaar recht aan het grote 

en almaar groeiende belang van de percutane 

vaatinterventies. Echter, dat de interventie-
radiologie niet genoemd wordt binnen de 

andere patiëntenthema's is mijns inziens een 

omissie. 

Hoe kan de interventieradiologie de gren-

zen van de orgaanspecialisaties overschrijden? 

Dit kan omdat interventieradiologie, net als de 

algemene radiologie, een technisch vak is dat 

van toepassing is op alle ziekten en organen. 
Evenals de diagnostische radiologie over-

schrijdt de interventieradiologie hiermee de 

grenzen van de patiëntenthema's. De technie-

ken van de interventieradiologie in de ver-

schillende orgaansystemen zijn in feite ook 

variaties op eenzelfde thema. Simpel gezegd: 

de techniek is hetzelfde, alleen het toepas-

singsgebied is anders. Ervaringen opgedaan in 
het ene patiëntenthema verhogen de kwaliteit 

van behandeling in het andere thema. En dit is 
vooral te zien bij de meer complexe proble-

men. De interventieradioloog heeft dan juist 

een meerwaarde omdat hij de specifieke deel-
expertises opgedaan in de verschillende 

domeinen kan combineren. 

Goede kwaliteitsborging van de medische 

zorg en zo ook van de interventieradiologie, 
vereist dat de specialist door voortdurende 

training op de toppen van zijn kunnen blijft. 

Hij moet geëxponeerd worden aan het hele 
spectrum van ingrepen en ook regelmatig aan 

de technisch meer uitdagende gevallen. U 
dient hierbij te bedenken dat zelfs in een 

groot academisch centrum als Rotterdam, 

met de grootste radiologieafdeling van 

Nederland, het aanbod aan complexe inter-
venties slechts voldoende is om een relatief 

kleine groep van vier á vijf interventie-

radiologen scherp te houden. Wanneer de 
interventieradiologie zou worden opgedeeld 

in de betreffende patiëntenthema's, zou deze 
uitsmering van expertise leiden tot verschra-

ling van de kwaliteit van de zorg. 

Als behandelend specialist binnen het 
patiëntenthema moet de interventie-

radioloog denken en weten als een orgaan- 

specialist. Als technisch specialist moet hij 

tevens denken en weten als een orgaanover-

schrijdend, consultatief specialist: weten als 

een orgaanspecialist en weten als een consul-

tatief specialist — de interventieradioloog 

weet waarlijk van twee wallen. 

DE ROTTERDAMSE INTERVENTIE-
RADIOLOGIE: KLINISCHE ZORG 
Thans wil ik meer specifiek ingaan op de inter-

ventieradiologie in de Rotterdamse context. 
Een belangrijke motivatie voor mij om ander-

half jaar geleden de overstap te maken van 

Leiden naar Rotterdam, was dat het 
Academisch Ziekenhuis Rotterdam, met zijn 

grote achterland en grote potentieel, mij de 
kans kon bieden om in de praktijk vorm te 

geven aan mijn ideeën over de Afdeling 

Interventieradiologie. En de Afdeling 

Radiologie was even ambitieus: in het mission 

statement was interventieradiologie immers 

aangewezen als speerpunt voor de afdeling. 
Ook de Raad van Bestuur was voornemens om 

dit streven te ondersteunen, onder andere met 

een investering van ettelijke miljoenen in het 

project interventie-MRI. En inderdaad, in het 

afgelopen jaar hebben wij in Rotterdam met 

zijn allen de aanzet gegeven tot een professio-

nele Afdeling Interventieradiologie die de 
potentie heeft om binnen enkele jaren uit te 

groeien tot een van de belangrijke centra in 

Europa. 

Een Afdeling Interventieradiologie wordt 

gedragen niet door een enkel individu maar 

door een groep, die de continuïteit van de zorg 

waarborgt. De Rotterdamse groep is het afge-

lopen jaar uitgebouwd naar nu vier en binnen-

kort vijf stafleden. De groepsleden doen bijna 
fulltime interventieradiologie. Bijna fulltime, 

want zoals ik zonet al zei, moet de interventie-

radioloog een stevige basis in de diagnosti-
sche radiologie houden en deze ook verder 

ontwikkelen. Wat de diagnostische radiologie 

betreft richt de groep zich met name op voor 

ons relevante vaardigheden in de MRI en CT. 

Het afgelopen jaar is er fors geïnvesteerd 

in de infrastructuur. Ook op dit moment zijn de 

bouwwerkzaamheden aan het interventiecom-

plex op de Afdeling 2 Midden nog in volle 

gang. Wij beschikken thans over vijf goed geë-

quipeerde angiografie- en interventiekamers, 

waar tevens de echogeleide procedures plaats-

vinden. Na de verbouwing voldoen alle drie de 

kamers op de locatie Dijkzigt aan de normen 

van het operatiecomplex, door afscherming 

met sluizen, overdruk en speciale luchtbehan-

deling. Hiermee zijn deze kamers dan in prin-

cipe ook geschikt gemaakt voor gecombineer- 
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de chirurgische ingrepen. Begin dit jaar is de 

MRI van 1,5 tesla geïnstalleerd speciaal voor 

radiologische interventies, overigens ook vol-

doende aan dezelfde OK-normen. De interven-

tie-MRI betreft een exclusief samenwerkings-

project met de firma General Electric om met 
name het gebied van de vasculaire MRI-inter-

venties verder te ontwikkelen. Volgend jaar zal 

de tweede interventie-MRI geplaatst worden 
(de zesde MRI-scanner op de afdeling). Voor 

CT-geleide interventies beschikken wij thans 

over drie apparaten voor spiraal-CT en twee 
multidetectorscanners voor volume-CT. 

Wat het soort ingrepen betreft zijn enkele 

trends herkenbaar. Van oudsher had de 

Rotterdamse kliniek al grote faam op het 

gebied van de echogeleide percutane galweg-

interventies, waarvoor patiënten uit de regio 

en ook van daarbuiten naar ons verwezen wer-

den. We hebben deze functie voor topzorg kun-

nen vasthouden en zien dat het aantal proce-

dures de laatste maanden zelfs toeneemt. 

Daarnaast hebben wij in het afgelopen jaar met 
name de vaatinterventies verder uitgebouwd. 

Samen met de Afdeling Vaatchirurgie van prof. 

Van Urk zijn projecten opgestart voor de 
behandeling van aorta-aneurysma's met endo-

vasculaire stentgrafts en voor carotisstenting, 

dit laatste tevens in nauwe samenwerking met 
de Afdeling Neurologie. Er is hiermee een 

opbouwend en productief samenwerkingsver-

band gecreëerd tussen onze specialismen. 

Op mondiaal niveau zien we een sterke ont-

wikkeling van interventies op musculoskeletaal 

gebied, en ook dit indicatiegebied zal wat mij 

betreft in Rotterdam in de nabije toekomst 

meer aandacht krijgen. Heel belangrijk ten 
slotte is dat het komende jaar de integratie met 

de Daniel den Hoed-kliniek vorm zal krijgen, 

wat voor de interventieradiologie nieuwe kan-

sen biedt om ook de klinische zorg voor onco-
logische patiënten verder uit te bouwen. 

DE ROTTERDAMSE INTERVENTIE-
RADIOLOGIE: WETENSCHAP 
De wetenschap, zeer gewaardeerde toehoor-

ders, is zoals u weet de kerntaak van de aca-

demische geneeskunde. Om betekenisvol te 

zijn moet wetenschap een bepaalde kritische 
massa overstijgen. Het onderzoek moet stevig 

zijn ingebed in de Afdeling Radiologie en ook 

aansluiten bij de specifieke belangstellings-

sfeer van andere groepen binnen het 

Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Met deze 

randvoorwaarden in gedachten hebben wij in 

het afgelopen jaar een aantal grotere onder-

zoeksprojecten opgestart. Er zijn belangrijke 

investeringen gedaan in infrastructuur en 

onderzoekers, o.a. met steun van externe sub-

sidiegevers. 

Voor de ontwikkeling van mijn vak is het 

essentieel om voortdurend een open blik te 

hebben voor wat er om ons vakgebied heen 

gebeurt. Vooral moeten wij ervoor waken dat 

wij onszelf niet blindstaren op technische 

hoogstandjes binnen het eigen vakgebied. 

Technisch gezien wordt steeds meer moge-
lijk. We zien in ons vak dan ook een ver-

schuiving optreden: de vraag is tegenwoor-
dig niet meer of een interventie kan (tech-

nisch uitvoerbaar is), maar of een interventie 

wel geïndiceerd is, dus of een interventie 
moet. Er zijn te veel voorbeelden van ingre-

pen die aanvankelijk als technische noviteit 

met gejuich werden binnengehaald maar die 

we daarna met zijn allen zo snel mogelijk 

probeerden te vergeten. Ik noem bijvoor-

beeld de techniek om met laser vaatocclusies 

te behandelen, zo'n vijf jaar geleden tech-

nisch vooruitstrevend en 'hot', maar die uit-

eindelijk de toets van de kritiek niet kon 

doorstaan. Een objectieve en open attitude 

komt het beste tot ontwikkeling wanneer op 

de eigen afdeling plaats wordt ingeruimd 

voor onderzoek naar doelmatigheid, indica- 

tiestelling en clinical outcomes en — mits met 

voorzichtigheid en wijsheid geïnterpreteerd 

— kosteneffectiviteit. De Afdeling Radiologie 

van Rotterdam mag zich gelukkig prijzen met 

een uniek samenwerkingsverband met de 

Afdeling Klinische Epidemiologie, gevormd 
rond prof. Hunink. Deze groep voor 

Technology Assessment schept de ideale 

voorwaarden om management- en outcome-

studies uit te voeren op het gebied van de 

vaat- en interventieradiologie. 

Ik heb hiervoor reeds het project interven-
tie-MRI genoemd. In het kader van dit project 

hebben wij ons onderzoek geïntensiveerd op 

het gebied van de MR-thermografie en lokale 

laserbehandeling van tumoren, dit laatste in 

samenwerking met de groep van dr. Jan 

Dzermans van de Afdeling Heelkunde. Wij 

hebben daarnaast een onderzoekslijn opge-

start voor analyse van de vaatwand en de 

atherosclerotische plaque met endovasculaire 

MRI. Hierbij bouwen wij voort op het bestaan-

de samenwerkingsverband met de groep van 

dr. Elma Gussenhoven van de Afdeling 
Experimentele Cardiologie en Intravasculaire 

Echografie. Een derde MRI-onderzoekslijn is 

geïnitieerd door dr. Lukas van Dijk van onze 
interventiegroep; het betreft de ontwikkeling 

van een nieuw biocompatibel materiaal dat 
zeer veelbelovend lijkt voor het maken van 

stents die ook binnen de MRI-omgeving te 

gebruiken zijn. Deze lijn wordt mede gedragen 

door enkele firma's, waaronder één van de 

grote stentfabri kanten. 

Voor de interventieradiologie — en zeker 
ook de interventie-MRI — zijn gebruiksvriende-

lijkheid en ergonomie van eminent belang. Wij 

hebben onlangs een groot project opgestart 

om met name deze aspecten te onderzoeken 

en te optimaliseren, gesteund door het minis-

terie van Economische Zaken in het kader van 

het Innovatiegerichte Onderzoeks Programma. 

Externe samenwerking hebben wij o.a. met het 

TNO-Instituut voor Technische Menskunde in 

Soesterberg en de Faculteit Industrieel 

Ontwerpen van de Technische Universiteit 

Delft. Ik stel mij veel voor van dit belangrijke 

project. 
Graag wil ik hier de goede onderzoekssa-

menwerking memoreren met de groep van 

prof. Schalekamp van de Afdeling Interne 
Geneeskunde, die zich richt op de pathofysio-

logie van nierarteriestenosen en behandeling 

hiervan met stentplaatsing. Ik ben verheugd 

om aan te kunnen kondigen dat komende juni 

mijn eerste Rotterdamse promovendus, mw. 

Trude Leertouwer, op dit onderwerp zal promo-

veren. 
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In de toekomst wil de groep 

Interventieradiologie graag nauwer samenwer-

ken met een aantal andere groepen binnen 
Rotterdam. In het bijzonder doel ik hier op de 

Afdeling Interventiecardiologie van prof. 

Serruys, een internationaal zeer belangrijke 
groep op het gebied van percutane revascula-

risaties. Ik denk dat wij voor de vasculaire 

interventies nu onderhand oplopen tegen de 

beperkingen van de loodgietersgedachte, het 

mechanisch oprekken en opensperren van 
bloedvaten met ballonnen en stents. De sleu-

tel voor verdere vooruitgang ligt in onderzoek 

naar de basale pathofysiologie van athero-
sclerose en de beïnvloeding hiervan met ele-

menten uit de moleculaire biologie en gen-

technologie. 

DE ROTTERDAMSE INTERVENTIE-
RADIOLOGIE: ONDERWIJS 
Laten we nu kijken naar de derde opdracht van 

de academische radiologie, het onderwijs. De 
opleiding tot interventieradioloog is een drie-

trapsraket: het universitair onderwijs binnen 

de Medische Faculteit, de specialistenopleiding 

tot algemeen radioloog en daarbovenop de 

superspecialisatie tot interventieradioloog. 

In verband met de tijd wil ik niet al te diep 

ingaan op de specialistenopleiding. Ik volsta 

met de opmerking dat veranderingen nodig 

zijn om de radiologen en interventie-

radiologen beter voor te bereiden op de eisen 

van de toekomst. De opleiding tot interventie-

radioloog moet in ons land geformaliseerd 

worden, zoals dit bijvoorbeeld in de Verenigde 

Staten nu al het geval is, met expliciete oplei-

dingscriteria binnen strikt gesuperviseerde fel-

lowship-programma's. De algemene radiolo-

gieopleiding moet meer aandacht geven aan 

de betekenis van het vak radiologie binnen de 

klinische context, dus, hoe de uitslag van een 

radiologische test het therapeutische vervolg-

traject zal sturen. Ook moet de opleiding beter  

inspelen op de snel veranderende inzichten in 

de moderne geneeskunde, gevoed door de 
spectaculaire ontwikkelingen in de basiswe-

tenschappen. 

Op deze plaats wil ik graag wat dieper 
ingaan op de universitaire medische studie. 

Deze vormt tenslotte het fundament van het 

medische gebouw. Ik moet dan helaas vast-
stellen dat op dit moment de plaats van de 

radiologie in de Rotterdamse medische oplei-
ding nog geen volwaardige is. Het preklinische 

deel van het curriculum kent geen formeel 

radiologisch onderwijs en geen radiologisch 
examen. En ditzelfde geldt voor het klinische 

deel van de studie. 

Op dit moment is de radiologie voor de 
medisch student daarom een vak zonder eigen 

gezicht. En als zelfs toekomstige artsen al geen 

juist beeld krijgen van de radiologie, kunnen 
wij het dan leken kwalijk nemen als zij ook 

onvoldoende weten wat radiologie inhoudt? Ik 

zei het reeds in mijn inleiding: de radiologie 

heeft een matige PR — en zonder goede PR 

onvoldoende toegang tot beleidsbepalende 

gremia en onvoldoende toegang tot subsidie-

gelden voor wetenschappelijk onderzoek. 

De radiologie hoort een stevige positie te 

hebben binnen de universitaire basisstudie, 
omdat dit de kwaliteit van het medische curri-

culum verhoogt. Waarom? De medische studie 

heeft een belangrijke functie als oriëntatie op 
de beroepskeuze. Relatief veel medische stu-

denten zullen uiteindelijk een loopbaan als 

radioloog volgen. De radiologie is in omvang 

een van de grootste specialismen. In het afge-

lopen jaar waren in Nederland ongeveer 900 

radiologen geregistreerd. Radiologie is daar-

mee als specialisme ongeveer even groot als de 

Heelkunde en veel groter dan bijvoorbeeld de 

Gynaecologie, Neurologie of Cardiologie. 

De rol van de radioloog binnen de gezond-

heidszorg wordt steeds belangrijker, met name 

die van consulent voor de huisarts. Dit is goed  

verwoord door prof. Krestin, het hoofd van de 

Afdeling Radiologie van het Academisch 

Ziekenhuis Rotterdam, in zijn oratie van sep-

tember 1998. Binnen de gezondheidszorg zien 

wij een verschuiving optreden van het zwaar-

tepunt naar de eerste lijn, de huisarts. 
Wanneer deze het radiologisch onderzoek 

vroegtijdig inzet, inclusief de meer geavan-

ceerde tests, leidt dit tot verlaging van de kos-

ten van zorg, terwijl hoge kwaliteit behouden 

blijft. De radioloog is hierbij de natuurlijke 

partner van de huisarts om te adviseren welk 

radiologisch onderzoek het beste kan worden 

ingezet. 

De rol van de radioloog wordt ook belang-
rijker omdat hij zich in de moderne geneeskun-

de steeds meer ontwikkelt tot manager van dia-

gnostische informatie en van kennis- en infor-

matiestromen betreffende de diagnostische 

infrastructuur. De radiologie heeft een centrale 

rol in de ontwikkeling van richtlijnen voor dia-

gnostiek, met kernbegrippen als: efficiënt 

medical imaging door minimalisering van over-
consumptie en het uitbannen van overbodige 

onderzoeken: kosten verlagen zonder de kwali-

teit van de zorg aan te tasten. De oude en hard-

nekkige opvatting om stap voor stap de ver-

schillende radiologische tests af te werken van 
simpel naar geavanceerd, dus beginnen met een 

simpele röntgenfoto en pas op het eind af te 

sluiten met CT of MRI, is niet meer acceptabel 
volgens de huidige kwaliteitsnormen. 

Gezien deze ontwikkelingen lijkt de vraag 

gerechtvaardigd of de radiologie als centrale 
diagnostische manager niet een meer zelfstan-

dige positie toekomt binnen de medische stu-

die. En zou het dan niet prachtig zijn als juist 
de no-nonsense Erasmus Universiteit, die 

terecht zo'n groot belang hecht aan informatie 

en informatietechnologie, hierin het voortouw 
zou nemen in Nederland? 

Prof.dr. P. M.T. Pattynama 

Academisch Ziekenhuis Rotterdam, 

locatie Dijkzigt 
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Jim Reekers 

Inaugurele rede 

Over 'providers en consumers' 
Enige passages uit de inaugurele rede 

uitgesproken bij de aanvaarding van het 

ambt van hoogleraar in de 

Interventieradiologie aan de Universiteit 

van Amsterdam, op donderdag 17 febru-

ari 2000. De complete rede is te verkrij-

gen via de Vossius Pers van de UvA. 

at is een interventieradioloog? 

Het woord zegt het al voor de 

helft, een radioloog. Maar een 

die zie bezighoudt met interventies. 

Interventies of ingrepen met behulp van 

beeldvormende technieken zoals doorlich-

ting, echografie, CT en eventueel in de toe-

komst MRI. In mijn specifieke geval vooral de 

doorlichting, om problemen in en met bloed-

vaten te behandelen. Niet met een operatie 

maar met een katheter — ook wel genoemd 

minimaal invasieve techniek. Waarbij mini-

maal invasief slaat op de mate van lokale 

beschadiging aan de patiënt om bij de te 

behandelen afwijking te komen, maar niet 

betekent met minimaal resultaat of, zoals ook 

wel eens wordt gedacht, zonder risico. Het is 

een echt vak met zijn eigen indicatiegebied, 

zijn specifieke technieken en risico's. Het is 

een vak dat de laatste decennia een storm-

achtige groei heeft doorgemaakt. 

Een belangrijk deel van deze ontwikke-

lingen, vanaf het midden van de jaren tach-

tig, heb ik persoonlijk meegemaakt. U ziet, 

het is nog een jong vak. Eerst een langzame 

groei vanaf de jaren zeventig tot het midden 

van de jaren tachtig. Toen ik in 1986 in het 
AMC kwam werden er gemiddeld 20 dotter- 

behandelingen van perifere vaten per jaar 
gedaan. Momenteel doen wij meer dan 500 

vaatinterventies per jaar. Toen kregen wij de 

kruimels die van het vaatchirurgische bord 
vielen, nu is er landelijke consensus dat alle 

vernauwingen en afsluitingen van de bek-

kenslagaders en de bovenbeenslagaders, 

vernauwingen van de grote lichaamsslag-
ader en de nierslagaders, altijd in eerste 

instantie met een percutane interventie-

techniek moeten worden behandeld. Tevens 

worden vaatvernauwingen op vele andere 

plaatsen, zoals achter het sleutelbeen en 
bijvoorbeeld in de onderbeenvaten, bijna 

altijd ook in eerste instantie met een percu-

tane interventietechniek behandeld. Ook 

behandelt de interventieradioloog meestal 

alle acute arteriële trombosen, zowel in 

been en bekkenvaten, maar ook in chirurgi-

sche bypasses. Daarnaast is er ook een sterk 

groeiende vraag naar percutane behandeling 

van veneuze trombosen, waarbij met name 

de problematiek rond de dialyseshunts expo-

nentieel groeit. Niet onlogisch gezien de 

sterke toename van het aantal dialysepa-

tiënten. Als het dialysecentrum, zoals 

gepland bij het AMC, straks klaar is, ver- 

wacht ik dat hiervoor al minimaal één volle-

dige interventieradioloog nodig is, i.v.m alle 

problematiek rond shunts. Daarnaast bege-

ven wij ons ook op het gebied van de in-

tracerebrale veneuze trombose en de massale 

longtrombose, tot nu toe met veel succes. 

De interventieradioloog is steeds vaker de 
laatste optie bij patiënten met levensbedrei-

gende inwendige bloedingen. Wij behande-

len patiënten met aangeboren vaatafwijkin-
gen en participeren actief in de multidiscip-

linaire polikliniek voor aangeboren vaataf-

wijkingen. Wij behandelen samen met de 

vaatchirurg patiënten met aneurysmata. Wij 

doen palliatieve ingrepen bij oncologische 

patiënten met een vena-cava-syndroom. De 

interventieradioloog behandelt patiënten 

met levensbedreigende bloedingen op basis 

van slokdarmspataderen. En een belangrijk 
deel van al dit werk doen wij op basis van 

een acute indicatie, dus niet electief of 

gepland. Dit doen wij zowel voor AMC-
patiënten als voor vele externe verwijzers. 

Dit alles legt een zware druk op de inzet en 

bereidheid tot improvisatie van eenieder, 
zowel de interventieradioloog zelf als ook de 

laboranten op de interventiekamer. 
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En dan is er ook nog de doelvraag. We 

kunnen dit vat wel openmaken, maar wordt 

de patiënt hier ook echt beter van? Wat is het 

doel van het plaatsen van deze nierstent? Wat 

is het doel van revascularisatie van dit been? 

Wat is het doel van het plaatsen van een 

stentgraft bij de behandeling van een aneu-
rysma? De echte vragen over doel en uitkomst 

voor de individuele patiënt komen vaak min-

der aan de orde. En het is pas sinds kort dat 

zaken als quality-of-life na interventie een 

onderdeel zijn van onderzoek. Ik zal u een 

actueel voorbeeld noemen waar interventie 
en doelvraag nog vaak ver uit elkaar liggen. 

Het doel van de operatieve behandeling 

van een verwijding van de grote lichaams-

slagader onder het niveau van de nierslag-

aders, is het voorkomen van een scheur in 

deze verwijding waardoor de patiënt acuut 

kan komen te overlijden. 

Het is bewezen dat dit doel met een 

goede operatie bereikt wordt. Verder is bewe-
zen dat 5,5 cm het omslagpunt is waar de 

voordelen van de operatie op langere termijn 
groter zijn dan de som van de kans op een 

scheur, ofwel het natuurlijk beloop, plus de 

nadelen van de operatie. Dus ondanks het 
bereiken van het doel door chirurgie, het 

voorkomen van een scheur, is dit succes pas 

klinisch relevant boven een diameter van 5,5 

cm. Het bereiken van succes betekent dus nog 

niet automatisch dat de ingreep ook voor de 

individuele patiënt klinisch zinvol is. 

Er spelen hier dus een aantal aspecten 

een rol die een onderlinge relatie hebben en 

die uiteindelijk bepalen of er wel of niet moet 

worden ingegrepen. En eigenlijk is deze rela-

tie, ook in algemene zin, bepalend voor de 

kwaliteit van ons werk. Even terug naar de 
slagaderverwijding van 5,5 cm. Het doel is 

duidelijk: voorkomen van een acute scheur. 

De ingreep is chirurgie, wat een bewezen 
techniek is om dit doel te bereiken. 

De indicatie is afhankelijk van voordelen 

van behandeling t.o.v nadelen van chirurgie 
plus het natuurlijk beloop. Tussen deze trias 

van doel, ingreep en indicatie bestaat een 

sterke relatie. Als bijvoorbeeld het natuurlijk 

beloop mild is, dan is de indicatie zwak. Is het 

doel minder belangrijk, dan worden aan de 

ingreep hogere veiligheidseisen gesteld. Is 
echter het natuurlijk beloop slecht, dan is dit 

juist omgekeerd en wordt een minder veilige 

techniek geaccepteerd om een belangrijk doel 
te verwezenlijken. 

Als wij dit nu eens vertalen naar een nieuwe 
percutane intervenfietechniek, de stentgraft,  

om verwijdingen van de grote lichaamsslag-
ader te behandelen. Het doel blijft hetzelfde 

want het natuurlijk beloop is onveranderd, 

dus nog steeds het voorkomen van een 

scheur. Haalbaarheid en veiligheid van de 
ingreep zijn aangetoond. Echter, dat een 

scheur op termijn voorkomen wordt is voor de 

stentgrafttechniek nog nooit bewezen. De 
indicatie is altijd een afweging van de voor-

delen t.o.v de nadelen: de voordelen van een 
percutane behandeling zijn evident t.o.v. chi-

rurgie. Hieruit zou je dus kunnen conclude-

ren, zoals sommigen dan ook doen, dat je de 
indicatiestelling voor deze percutane tech-

niek kunt afzwakken. We weten echter nu dat 

het aantal complicaties van stentgrafts op 

langere termijn alsmaar toeneemt. Misschien 

wordt het doel wel nooit bereikt. Of deze 

techniek gebruikt moet worden is dus 

momenteel niet duidelijk. Alleen als in dit 

model de voordelen t.o.v. chirurgie heel erg 

groot zijn, dan is een dergelijke ingreep, met 

de huidige wetenschappelijke onderbouwing, 

gerechtvaardigd. Dus bij patiënten met een 

zeer sterk verhoogd operatierisico, of bij 

patiënten bij wie de operatie op zich veel risi-

covoller is, bijvoorbeeld bij een verwijding 

van de grote lichaamsslagader in de borsthol-

te. 

Pas als het uiteindelijke doel — het voor-

komen van die scheur — bewezen is, kan de 
balans definitief omslaan ten gunste van 

stentgraftbehandeling. 

Toch is in een groot aantal plaatsen op de 

wereld en op vele congressen deze techniek 

allang als vervanging voor klassieke chirurgie 

geïntroduceerd. Gelukkig zijn wij in 

Nederland i.h.a. wijzer, want recent heeft de 

Ziekenfondsraad een groot bedrag ter 

beschikking gesteld om dit probleem in een  

prospectieve gerandomiseerde multicenter-

studie te evalueren, een studie waaraan ook 
het AMC zal deelnemen. Pas als aangetoond is 

dat het doel bereikt kan worden, dan kan de 

indicatie voor deze ingreep echt bepaald wor-

den. 

OPLEIDING 
Hoe wordt men interventieradioloog? Op mijn 

meest cynische momenten zeg ik: 'Men leest 

eens wat, men vraagt eens wat en men pro-

beert eens wat'. In een land waar je voor elk 

beroep, loodgieter, timmerman etc., een vak-

diploma moet halen en waar je zelfs geen 
bloemenwinkel kan beginnen zonder over alle 

benodigde papieren te beschikken, kan elke 
radioloog zich interventieradioloog noemen. 

Overigens kan in Nederland ook iedereen 

zich, zonder probleem, professor noemen, 

maar dit terzijde. Op mijn meer bedachtzame 
momenten zeg ik: 'Ik weet het niet, maar bij 

ons in het AMC is er een fellowplaats inter- 

ventieradiologie, ondersteund door de firma 

Cordis — de Cordis—fellow. Bedenk wel, het is 

geen opleiding met waarmerk, visitatie en 
een curriculum, maar als je 1 jaar komt kun je 

een boel leren'. Toch is het merkwaardig dat 

je vaatchirurgen, traumachirurgen, oncolo-
gisch chirurgen, maag-darm-leverchirurgen 

en transplantatiechirurgen hebt, naast ook 

nog plastisch chirurgen, orthopedisch chirur-

gen, thoraxchirurgen, neurochirurgen, etc., 

etc. En van een algemeen radioloog wordt 

aangenomen dat hij alle onderdelen van het 

vak, dus inclusief de interventies, volkomen 

beheerst. Dit is natuurlijk een illusie. 

Wordt er in Nederland dan geen goede 
interventieradiologie gedaan? Natuurlijk 

wordt er, dat weet ik zeker, in veel ziekenhui-

zen op goed niveau interventieradiologie 
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bedreven. Er is een kleine kern van enthou-

siaste collega's die zich dit vak eigen hebben 

gemaakt. Maar waarom elke keer weer 

opnieuw het wiel uitvinden, elke keer 

opnieuw leren waar de pitfalls zitten, elke 

keer weer al het materiaal leren kennen? Als 

je je wilt verbreden, na de algemene oplei-

ding chirurgie in de vaatchirurgie, bestaat er 

in Nederland op acht plaatsen de mogelijk-

heid voor een zogenaamd chivo-schap vaat-

chirurgie. Een officiële, door de Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde erkende, tweejari-

ge opleiding met visitatie en kwaliteitseisen. 

En hoewel vaatchirurgie op zich geen 
beschermd specialisme is — je hoeft deze 

opleiding dus niet per se te doen om vaten te 

gaan opereren — wordt deze opleiding wel 

steeds vaker door velen gedaan. En ook bij de 

advertenties voor uitbreiding van een chirur-

gisch maatschap wordt vaak gevraagd om dit 

stukje extra opleiding. Het vreemde is nu dat 

er in elke advertentie voor uitbreiding van 
een radiologisch maatschap, naast MRI-erva-

ring, bijna altijd ook gevraagd wordt om 
interventie-ervaring, zelfs in de kleinste zie-

kenhuizen. Er is dus wel een algemene 

behoefte, echter geen initiatief voor een 

opleiding in deze richting. Ik zie het dan ook 

als een van mijn taken om vanuit mijn nieuwe 

positie te trachten hier iets aan te doen. En ik 
hoop ook dat de Nederlandse Vereniging voor 

Radiologie hieraan haar steun wil verlenen. 
Zoals een jong algemeen chirurg zich niet 

snel vaat- of maagdarmchirurg zal noemen 

zonder de juiste opleiding, zo moet ook de 

patiënt erop kunnen rekenen dat de interven-

tieradioloog die hem behandelt, een gega-

randeerde en gecontroleerde kwaliteit heeft. 

Een van de allerbelangrijkste stimuli van kos-

ten in de gezondheidszorg, de overconsump-

tie en de verstoring van de balans tussen 
behandeling en doel, is zelfverwijzing. En nu 

kan men radiologen veel verwijten, maar de 
unieke positie dat zij geen eigen patiënten 

hebben, is mijns inziens ook hun grootste 

kracht. Radiologen en dus ook interventie-

radiologen zijn per definitie geen zelfver-

wijzers. En dat is een probleem voor andere 

specialisten die denken een nieuwe uitdaging 

ontdekt te hebben, dat nog niet zo gemakke-
lijk opgelost is. In Amerika, waar perifere 

interventies vaak door cardiologen worden 

gedaan, is er dan ook sprake van een massa-

le overconsumptie, waarbij vele anatomische 

onrechtmatigheden, bijv. een asymptomati-

sche carotis- of nierarteriestenose, met groot 

succes worden behandeld. Nou denk ik niet  

dat dit bij ons ook zo snel zal gebeuren — niet 

omdat wij allemaal zulke evidence-based 
behandelaars zijn —, maar het is vooral het 

budgetteringssysteem dat de directe relatie 

tussen behandeling en inkomen heeft losge-

koppeld, dat als rem zal werken. Maar één blik 

over onze zuidergrens, waar de business 
tegenwoordig volledig in handen is van de 

chirurgen, leert dat het zelfverwijzersprincipe 

gevaarlijk is. De verkoop van vaatstents, een 

redelijke maat voor het aantal vasculaire 

interventies, is in België vele malen hoger 

dan in Nederland, terwijl het aantal inwoners 
kleiner en de incidentie van vaatlijden zeker 

niet hoger is. Maar misschien is dit allemaal 

wel een toevallige coïncidentie. Een andere 
conclusie lijkt mij, voorlopig althans, voorba-

rig en suggestief en zeker niet wetenschappe-

lijk. En daarom moeten wij als interventie-
radiologen ook niet, zoals in Amerika het 

plan is, ons gaan omscholen tot clinicus, met 

eigen polikliniek, bedden en patiënten, 

alleen maar om niet te worden verdrongen 

door bijvoorbeeld de cardiologen of vaatchi-

rurgen. Ik heb nog steeds de vaste overtui-

ging dat kwaliteit het altijd zal winnen en de 

conclusie moet dan ook zijn: om aan de bal 

te blijven moet de interventieradioloog (of 

interventionalist in bredere zin) goed opge-

leid zijn, en dit moet ook voor iedereen dui-

delijk en controleerbaar zijn, want de patiënt 

heeft recht om te weten of de dokter die hem 

behandelt wel gekwalificeerd is, en of deze 

dokter het werk naar behoren uitvoert. Geen 

protectionisme maar maximale transparantie. 

Geen eigen patiënten maar multidisciplinaire 

samenwerking. Alleen dan is er kwaliteit. 

KWALITEITSBEWAKING 
Krijgt de patiënt altijd de beste behandeling 
of alleen de beste behandeling die op dat  

moment in een bepaald ziekenhuis voorhan-

den is? Officieel wordt de patiënt, met de 
inwerkingtreding van de Wet op de 

Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

(WGBO), over alle behandelopties en risico's 

geïnformeerd. Ook over alternatieven die 

lokaal niet voorhanden zijn. Kan de kwaliteit 
voor de patiënt optimaal gegarandeerd wor-

den? Ik denk het wel, maar dan moet er wel 

iets veranderen in het oude instituut van 
arts-patiëntrelatie. Nou wil ik hierover niet 

denigrerend doen; ik ben oprecht van mening 

dat een dergelijke relatie van eminent belang 

is. Maar respect, oprechte aandacht en pro-

fessionele attitude vind ik zo vanzelfsprekend 

dat dit de onuitgesproken basis is van mijn 

verdere betoog. Echter, als de patiënt een-

maal een medisch probleem heeft dat een 

chirurgische dan wel een radiologische inter-
ventie behoeft, dan is de patiënt-artsrelatie 

soms een obstakel, dat een goede en objec-

tieve afweging door de patiënt in de weg kan 

staan. In onderhavige gevallen is de patiënt 

vooral gebaat bij een dokter die hem zo goed 

mogelijk de keuzemogelijkheden schetst, met 

alle bekende voor- en nadelen, en de eventu-

ele ingreep het best uitvoert of laat uitvoe-

ren. Hier kan een arts-patiëntrelatie, in de 

laatnegentiende-eeuwse traditie, een grote 

belemmering zijn. De hierin verscholen 

begrippen als barmhartigheid, afhankelijk-

heid, alwetendheid, ongelijkheid en mis-

schien ook wel eigengereidheid, passen niet 

bij een modern medisch-technologisch 

bedrijf. De patiënt wil — terecht — kwaliteit, 

maar wordt in zijn streven hiernaar vaak 

onbewust belemmerd door die niet uitgespro-

ken, maar wel vaak bindende, arts-patiëntre-

latie. Om dit dilemma te doorbreken zou 

rationalisering een belangrijke rol kunnen 

spelen. In Amerika, waar de gezondheidszorg 
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vergaand geprivatiseerd is, met alle negatie-

ve uitwassen van dien — waar ik hier niet ver-

der over zal uitweiden, maar laat dit wel 
gezegd zijn —, spreekt men niet meer van 

dokters, maar van providers, en patiënten 

zijn consumers. Een relatie die in een keer 

duidelijk maakt hoe de rolverdeling is: de 

providers leveren de zorg, met aantoonbare 

en objectiveerbare kwaliteit, en de consumer 
maakt uit dit aanbod een keuze. Een eerlijk 

en open systeem. Maar, hoor ik de criticasters 

al zeggen, met de huidige steeds mondiger 
wordende patiënt worden wij alleen nog maar 

de uitvoerders van de wensen van onze 
patiënten. En als er dan iets fout gaat, dan... 

Dames en heren, bedenk wel dat medisch 

handelen altijd plaatsvindt in onzekerheid. 
De arts heeft een wettelijke inspanningver-

plichting, maar de geneeskunde kent geen 

resultaatsverplichting. Maar om een offerte 

goed te kunnen beoordelen, moet de kwali-

teit van de provider voor de consumer wel 
duidelijk zijn. Ik zeg dit met nadruk omdat dit 

de spil is waar het om draait. Als je je 

schaamt voor de kwaliteit van je werk, en je 

het dus liever geheim wilt houden, dan heb je 

als arts en provider een probleem. De provi-

der moet dus over instrumenten beschikken 

om zijn kwaliteit te meten en de consumer 

moet toegang hebben tot deze informatie en 

vergelijkbare informatie van andere provi-
ders. En er moet een standaard zijn waarte-

gen de kwaliteit kan worden afgemeten. En er 

moet een instantie zijn die erop toeziet dat 
dit proces niet verstoord wordt. Ik zou hier 

dan ook willen pleiten voor een Evidence-

Based Quality in plaats van een Ego-Based 

Quality. Laat ik weer terugkeren tot de inter-

ventieradiologie. Hoeveel perifere dotterbe-

handelingen warden er per jaar in Nederland 

gedaan? Hoeveel embolisaties, galwegdraina-

ges en noem het hele scala van moderne  

radiologische interventies maar op? Niemand 

die het precies weet. Er is namelijk geen regi-

stratie. Hoeveel complicaties? Hoe erg zijn de 

complicaties? Niemand die het weet. En als je 

eens bij collega's informeert krijg je niet de 

indruk dat de kwaliteit een probleem is. Maar 
is dit de maat? 

De Orde van Medisch Specialisten heeft in 

een recente nieuwsbrief al vergaande aanbe-

velingen voor complicatieregistratie ten 

behoeve van kwaliteitsbevordering gedaan. 

Anesthesiologen, chirurgen, urologen en 

neurochirurgen voeren al een complicatiere-

gistratie. Ik denk dat het voor een klein en 

technisch vak als interventieradiologie een 

ideale gelegenheid is om snel een initiatief te 

nemen. Met wat externe ondersteuning — ik 
denk hier met name aan bijvoorbeeld de 

Hartstichting — zou het toch mogelijk moeten 

zijn om snel een registratiesysteem 
betreffende de kwaliteit op te starten. 

ONDERZOEK 
Onderzoek in de interventionele radiologie 

steunt op drie pijlers: de techniek, de effec-

tiviteit van de techniek en de plaats van de 

techniek binnen het totale management van 

de patiënt. Als we spreken over de techniek, 
het kunstje, dan zie ik het ontwikkelen van 

betere devices en technieken voor behande-
ling van acute trombose als een van mijn 

belangrijkste doelen in de komende jaren. 

Technieken om restenose te voorkomen, bete-

re instrumenten voor aneurysmabehandeling 

en protection devices voor carotis-PTCA zul-

len in de komende jaren ontwikkeld worden. 

De effectiviteit van al deze nieuwe devices 

zal in goed georganiseerd en extern gecon-

troleerd onderzoek moeten worden aange-

toond. Maar het belangrijkste blijft toch het 

onderzoek naar de plaats van al deze nieuwe 

technieken, binnen de totale behandeling  

van een patiënt. En het is hier dat de inter-

ventieradioloog een steeds belangrijkere taak 

krijgt, en het voortouw moet nemen, om 

d.m.v. multidisciplinaire samenwerking, met 

clinici van allerlei richtingen, dergelijk onder-

zoek op de rails te krijgen. De interventie-

radioloog moet loskomen van de techniek en 

samen met de kliniek goede projecten gaan 

schrijven om de waarde van zijn technieken 

voor de praktijk te toetsen. 

TOEKOMST 
Zeker nu wij een nieuwe eeuw zijn ingegaan, 

dringt de vraag zich op hoe het in de toe-
komst zal gaan met de interventionele radio-

logie. Toch is dit niet eenvoudig te beant-

woorden. Ik kan een aantal vitrinekasten vul-

len met alle mogelijke devices die sinds 1985 

door mijn handen zijn gegaan en die nu vol-

komen obsoleet zijn. Laser en atherectomie 

zijn hiervan de belangrijkste exponenten. 

Toekomstvoorspellingen kunnen nooit losko-
men van hun eigen tijd. Overigens is het, in 

dit verband, curieus als je het eerste artikel 

van Charles Dotter uit 1963 goed leest, want 
hierin worden al een aantal dingen zoals bij-

voorbeeld stents en PTCA-ballonnen beschre-

ven. Weliswaar cryptisch, zonder verdere dui-
delijke invulling, maar retrospectief goed her-

kenbaar. 

Ik zal mij wat de toekomst betreft kort 

beperken tot een aantal hoofdzaken en mij 

heel voorzichtig uitlaten. Op korte termijn zal 

aneurysmachirurgie geheel vervangen wor-

den door percutane technieken die plaatsvin-

den in dagbehandeling. 

MR-geleide interventies zullen de huidige 

doorlichtinggeleide interventies geheel ver-

vangen, maar dit kan nog wel eens tien tot 

vijftien jaar duren. Vaatchirurgie in haar hui-

dige vorm zal, op den duur, ophouden te 

bestaan en, in eerste instantie, geheel ver-
vangen worden door percutane technieken. 

Geen enkele mechanische therapie voor 

vasculair lijden zal echter het eind van deze 

eeuw halen, en misschien zelfs niet eens de 

helft van deze eeuw. 

Op den duur zal door genetische manipu-
latie en genetische therapie, eventueel in 

combinatie met antibiotische therapie of 

andere medicatie, de atherosclerose volledig 
verdwijnen, waarmee dit vak grotendeels en 

deze leerstoel volledig overbodig zal worden. 

Ook hieraan hoop ik van harte een positieve 
bijdrage te kunnen leveren. 

Prof.dr. J.A. Reekers 

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 
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Lucas Kingma 

 

Afscheid Prof.dr. J.H.J. Ruijs 

De Grote Dag 

Vrijdag 5 november 1999 hebben de 

Medische Faculteit van de Katholieke 

Universiteit Nijmegen, het Academisch 
Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud, de Afdeling 

Radiologie en het Cluster Radiologie, 

Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde, 
afscheid genomen van het Hoofd van de 

Afdeling, prof.dr. J.H.J. Ruijs. 

Sjef Ruijs werd in 1984 benoemd tot hoog-

leraar, hoofd en voorzitter, als opvolger van de 

stichter van de afdeling, prof.dr. William Penn. 

Sjef Ruijs werd geboren op 22 november 

1934 te Woerden en bezocht het gymnasium 

van het Bisschoppelijk College te Sittard tot 

1953. Na het artsexamen in 1962 te Utrecht te 
hebben afgelegd, werkte hij van 1962 tot 1969 

als huisarts te Tilburg. Van 1969 tot 1973 werd 
door hem in het St. Elisabeth Ziekenhuis te 

Tilburg de opleiding radiologie gevolgd bij 

opleider dr. C.B.A.J. Puylaert. Van 1973 tot 

1984 was hij staflid aan het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht, gelijktijdig met o.m. 

prof.dr. A.C. Klinkhamer, prof.dr. C.B.A.J. 
Puylaert, prof.dr. P.F.G.M. van Waes en vele 

anderen. Sedert 1977 bekleedde hij de functie 

van lector. Zowel in Tilburg als in Utrecht ging 

zijn belangstelling uit naar de nucleaire 

geneeskunde, hetgeen ook blijkt uit zijn pro-

motie in 1973 bij prof.dr. K.H. Ephraïm: 

'Scintifotografie van het skelet m.b.v. stronti- 

3 

um 87m'. In het verlengde van dit werk is zijn 
activiteit binnen het Radiotherapeutisch 

Instituut te Tilburg en dat binnen het cluster 
te Nijmegen een natuurlijk vervolg. 

Sjef heeft zowel binnen als buiten de 

KUN / AZN vele nevenfuncties bekleed. De werk-
zaamheden voor de NVvR en haar bestuursorga-

nen vormen daarbij een aparte categorie. Hij 

heeft onder andere gefunctioneerd als secretaris 

van de Onderwijscommissie, in de Commissie 
voor Beroepsbelangen (CVB), het Concilium en 

de SRC. Van 1992 tot 1995 was hij voorzitter van 

het Bestuur van de NVvR. In 1995 werd hem 
voor zijn vele verdiensten het erelidmaatschap 

van de NVvR verleend. Een lokaal unicum, waar 
het eerder ook aan prof.dr. Wm. Penn werd ver-

leend. Geen andere afdeling kan bogen op een 

dergelijke continuïteit. 

Van zijn hand dan wel met zijn hulp ver-

schenen in bijna 30 jaar 198 publicaties, waar-

van 141 vanuit Nijmegen. Hij was 17 maal pro-
motor, 12 maal in Nijmegen. Afgezet naar lan-

delijke cijfers in vergelijking met de productie 

van andere academische afdelingen scoort hij 
daarmee persoonlijk, maar ook met de afde-

ling, zeer hoog, hetgeen recent ook nog eens is 

vastgelegd in de rapportage van de Koninklijke 

Academie van Wetenschappen. De afdeling 
bereikt daarin een zeer eervolle derde plaats 

met grote verdiensten in het recente verleden  

en prima vooruitzichten op de nabije toekomst. 

Het vele werk rondom MRI en MRS en de benoe-

ming van de hoogleraren Barentsz en 

Heerschap zal daarbij zeker een oorzakelijke rol 
hebben gespeeld. De vruchten van jarenlang 

verstandig beleid konden worden geplukt! 

De dag van afscheid werd gevierd met een 
druk bezocht symposium, waarbij een keur van 

lokale, nationale en internationale gedachten 
werd geformuleerd door o.m. Barentsz, 

Heerschap, Boetes, Van Waes en Hillmann. 

Daarbij gelukte het om de persoonlijke stijl en 
invloed van Sjef Ruijs duidelijk naar voren te 

laten komen. Belangrijk is echter om, ook hier, 
de grote rol en invloed van zijn geliefde echt-

genote Aggy te vermelden; de ondersteuning 

die zij altijd heeft gegeven is herkenbaar voor 
velen. De dag werd 'academisch' besloten met 

een afscheidscollege, waarna een rij van spre-

kers Sjef en Aggy mocht toespreken. Dat de 
voorzitter van de Raad van Bestuur een 

koninklijke onderscheiding mocht uitreiken 

tekent de grote verdiensten van Sjef nog eens 
extra; voor vrijwel iedereen kwam dat eerbe-

toon toch als een echte verrassing. De titel van 

het afscheidscollege typeert Sjef: 'Al werkende 

weg' (een licht Lubberiaanse dubbelzinnig-

heid). De dag werd besloten met een over-

drukke receptie waar de gehele Nederlandse 

Radiologie aanwezig was. Tot slot een feestdi-

ner met vele vriendelijke speeches en anekdo-

tes, en weer werd een stukje Nederlandse 
Radiologische Geschiedenis geschreven. 

Namens allen die betrokken mochten zijn bij 

de viering van 'hun afscheid', wens ik Aggy en 

Sjef een lange periode van gezamenlijk genot in 

goede gezondheid toe, in de wetenschap dat zij 

in de Radiologie die zij een beetje achter zich 

laten, vele vrienden hebben ge-maakt, allen ver-

vuld met dierbare herinneringen. 

Januari 2000 

Dr. L.M. Kingma 

Medisch Centrum Haaglanden, 

locatie Westeinde 
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Sjef Ruijs 

Het afscheidscollege 

'Al werkende weg' 
Het afscheidscollege, getiteld 'Al werken-

de weg', behelst in het eerste gedeelte 

opnieuw een pleidooi voor het scheppen 

van meer ruimte voor onderwijs in de 

Radiologie binnen het onderwijscurricu-

lum van de Medische Faculteiten. 

Immers, dát zal op termijn meer ratio-

neel aanvraaggedrag opleveren dan bij-

voorbeeld het uitgeven van een 

Diagnostisch Kompas (ter dikte van een 

telefoonboek) door de Ziekenfondsraad. 

H et tweede gedeelte bevat een ver-

slag van de totstandkoming van de 

MR-unit in de Faculteit der 

Medische Wetenschappen KUN en het 

Academisch Ziekenhuis te Nijmegen (AZN) en 

de daaruit voortkomende wetenschappelijke 

profilering van de Afdeling Radiologie aldaar. 

Het derde gedeelte, dat vanwege de tijds-

druk in verkorte vorm werd uitgesproken, 

geeft een visie weer op de positie van de dis-

cipline Radiologie in de toekomst, als volgt 

(citaat): 

"Dames en heren, 

Zonder al te veel te willen pretenderen —

want ik zal er niet meer bij zijn als professio-

nal —, maar niettemin gebaseerd op uitspra-
ken van anderen en van mijzelf*, ben ik toch 

zo vrij enkele toekomstige ontwikkelingen in 

de Radiologie als volgt voor u te schetsen:  

Een oriënterende rondblik in binnen- en bui-
tenland laat zien dat de Radiologie misschien 

als medische discipline wel een positie heeft 
verworven, maar dat die positie in de kliniek 

nog altijd niet vanzelfsprekend is én dat ook 

nooit zal worden. Want, naast het feit dat de 
cardiologen zichzelf allang hebben verzekerd 

van eigen diagnostische voorzieningen dan 

wel daarnaar streven (inclusief MRI, ook in 

Nederland, zo bleek onlangs), zijn het ook —

en dat niet alleen in ons ziekenhuis — onder 

meer de urologen, de orthopeden, de neona-
tologen, de gastro-enterologen, de nefrolo- 

gen, de neurologen/neurochirurgen en zelfs 

de algemeen heelkundigen die in toenemen-

de mate zich bezig (willen) houden met medi-
sche beeldvorming of onderdelen daarvan, 

zoals echografie. 

Niet in de laatste plaats is dat natuurlijk 
om niet afhankelijk te hoeven zijn van ande-

re bet- en medeweters, want de huidige arts 

is nu eenmaal nog altijd individualistisch 

ingesteld. En is er vaak ook nog de bureau-

cratische logistiek van de röntgenafdeling die 

tot irritaties kan leiden. 

De neiging zichzelf te voorzien van eigen 

diagnostiek zal zich dan ook uitbreiden, voor- 

al omdat de medische beeld- en functiediag-

nostiek zichzelf ontwikkelt in de richting van 

'stralenarme' toepassingen: nu zijn dat voor-

al de echografie en de magnetische resonan-

tie (MR). Zulke voorzieningen zal op termijn 

iedereen ook nog eens zelf kunnen inkopen. 

Immers, er verschijnen steeds meer 'low 
budget'-machines op de markt, waardoor 

budgetcentralisatie op de langere termijn ook 
geen argument meer in de discussie zal zijn. 

Ter signalering: in sommige landen van 

Europa, maar ook in het grote voorbeeldland 

van de 21ste eeuw, de USA, is naar schatting 

ruim 50% van de medische beeldvorming in 

handen van niet-radiologen*. In Nederland is 

dat gelukkig nu nog niet helemaal het geval, 

maar toch, de spreiding van echografische 

voorzieningen buiten de radiologieafdelingen 

zal ook hier zeker verder doorzetten en voor 

MRI voorzie ik het, zoals gezegd, op termijn 

ook. De 'export' van medische beeld- en func-

tie-informatie vanuit de afdeling Radiologie 

— inclusief de expertise daarvan — via een 

netwerkstructuur voor spraak-, beeld- en 
tekst-communicatie, PACS dus, zal daaraan 

nog het nodige bijdragen. 
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Sdmmigen verbinden hieraan de conclu-
sie dat het dus afgelopen zal zijn met de 

Radiologie. Gaan ze dus nu weer de barrica-
den op, zo hoor ik enkelen van u denken. 

Radiologie is zo geboren, dus harde strijd 

voeren teneinde het vakgebied zo integraal 

mogelijk te behouden is ons niet vreemd, 
maar zal dat ook in de toekomst(blijvend) 

effect hebben? 
Ikzelf denk niet dat polarisatie ('turf bat-

fles' noemen de Amerikanen dat) in deze tijd 

nog veel effect zal hebben, en ik heb daarom 

drie andere oplossingsrichtingen: 

1. Certificatie van de bevoegdheid op onder-
delen van de Radiologie, vast te leggen via de 

wet Beroepen Individuele Geneeskunde 

(BIG). Voor alle duidelijkheid: daarmee wordt 

slechts voor een gedeelte superspecialisatie 

mee bedoeld. 

Deze certificatie wordt nu al gerealiseerd 

binnen de beroepsgroep (NVvR) en de MSRC 

via de herregistratieprocedure, maar zou nog 
nader geformaliseerd moeten worden binnen 

dat wettelijk kader. 
Voorts wordt daarmee ook een discussie 

geopend over de noodzaak de opleiding voor 

het specialisme Radiologie te herstructure-

ren. Tot nu toe leveren wij namelijk nog 

steeds een 'standaardradioloog' af, opgeleid 
volgens het meester-gezelmodel, zonder 

rekening te houden met zijn/haar werkter-

rein, de behoefte van de werkomgeving, de 
persoonlijke capaciteiten en ambities. 

Differentiatie met certificatie zijn dan de 

sleutelwoorden. 

2. De tweede oplossingrichting is die van het 

verder uitbouwen van intense samenwerking 
met die groepen die zich ook met de medi-

sche beeld- en functiediagnostiek willen gaan 

bezighouden, maar dan wel meer gericht op 
de patiënt(e) dan op de dokter. 

Zulke samenwerkingsverbanden, die ik 

ook in het begin van dit college besprak, zul-

len wederzijds voordelen opleveren, zowel in 

de patiëntenzorg als in het wetenschappelijk 

onderzoek. 

Ik denk dan ook nog wel aan de eerste 

klap, die meestal een daalder waard is... 

3. De derde oplossing is het leveren van 

niet zozeer goede kwaliteit, maar de beste 

kwaliteit. 

Omdat dit punt meer en meer een kernbe-

grip wordt in alle gezondheidszorgorganisa-

ties en dus ook in een radiologische afdeling, 

ga ik daar nu wat meer op in. 

De patiënt komt daarbij inderdaad (het is 
al gezegd) meer en meer centraal te staan en 

is dus cliënt geworden. 
Deze patiënt/cliënt van nu is mondig en 

weet zich niet alleen beschermd door wette-

lijke maatregelen, gevat in de Wet Beroepen 
Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet 

op de Geneeskundige Behandelings-

Overeenkomst (WGBO), de Wet klachtrecht 

cliënten zorgsector, de privacywetgeving als-

mede de Kwaliteitswet voor de ziekenhuizen, 

maar ook vanuit de maatschappij zelf: zie bij-

voorbeeld de openbaarheid van de medische 

tuchtrechtspraak, de informatie die van het 

internet is te halen en ook de nog steeds 
groeiende journalistieke belangstelling voor 

(de negatieve aspecten van) medische zaken. 

Signalen te over, zo blijkt. 

Voorts is de toenemende professionaliteit 

van 'externe' organisaties, zoals de zoge-

naamde letseladvocaten en de zich steeds 

beter organiserende patiënt/consument-ver-
enigingen, een niet te onderschatten factor. 

Daarop moet mijns inziens, nog meer dan 

nu al het geval is, worden ingespeeld, niet 

zozeer door centrale beleidsmakers maar 

vooral ook door de mensen op de werkvloer. 

Tevens wil ik nog opmerken dat elke orga-

nisatorische eenheid in een ziekenhuis zou 

behoren bij te dragen aan de kwaliteit van de 
instelling als geheel. Een open deur denkt u, 

maar ik zeg dat hier toch niet árnaar... Hierin 

moeten de schotjes ook weg! 

Ik zal dan nu een poging doen te schetsen wat 

dat betekent voor een Afdeling Radiologie: 

Want wat kan zo'n afdeling nu vanuit een 
cliëntgericht perspectief bieden? 

Van iedere Afdeling Radiologie is dienst-
verlening (= service) en de deskundigheid 

van de professionals (= competentie) de 

grondslag. Deze twee begrippen bepalen het 

product, dat in ons geval — nogal globaal — te 
definiëren valt als: snelle en betrouwbare 

medisch-diagnostische beeld- en functie-
informatie. (Terzijde: de interventie-

radiologie, overigens ook alleen goed uit te 

oefenen in teamverband met de klinische col-
legae, laat ik ter wille van de helderheid nu 

even buiten beschouwing.) 

De Afdeling Radiologie heeft dan twee soor-

ten cliënt te bedienen: 

• a: de patiënt(e) 

• b: de behandelend arts 

(huisarts en klinisch specialist). 

Beiden hebben gemeen dat ze geen 'gewone' 
cliënt zijn, maar meestal op de een of andere  

manier van ons afhankelijk. Dat plaatst ons 

weliswaar in een monopoliepositie, maar legt 

ook juist daarom een extra verplichting op de 
beste kwaliteit te Leveren. 

Ad a: 
Hoe definieert men dan die kwaliteit bin-

nen deze context? We bezien eerst de 

patiënt(e) als cliënt: 

Uit eigen ervaring, enquêtes en andere 

signalen die patiënten afgeven* kan men 

concluderen dat zij voornamelijk geïnteres-

seerd zijn in 

• een vriendelijke bejegening door arts en 
personeel; 

• goede voorlichting, schriftelijk en monde-

ling en eventueel ook langs elektronische 

weg (CD-ROM of internet); 

• korte wachttijden; 

• een vlotte, veilige en comfortabele afhan-

deling van het onderzoek zelf. 

Opvallend daarin is, dat door de individuele 

patiënt(e) in grote mate vertrouwd wordt op 
de medisch-inhoudelijke bekwaamheid van de 

medische en paramedische professionals die, 

als eerder opgemerkt, wel beter bewaakt 
wordt dan vroeger. 

Het kwaliteitsbeleid van de afdeling zal 

zich dus moeten richten op al die aspecten, 
en derhalve is bewustwording en een daaruit 

voortkomende verandering van attitude een 

regelrechte must. 
Eén van de vereisten, goede voorlichting, 

in Nijmegen al jaren een speerpunt van de 

Afdeling Radiologie, zal nog verder moeten 
worden geïntensiveerd en geprofessionali-

seerd. 
De wachttijden en de snelheid van het 

onderzoek zijn een kwestie van goede plan-

ning resp. logistiek. Voor dat doel is een goed 

functionerend informatiesysteem van de 
afdeling, gekoppeld aan dat van het zieken-

huis, absolute noodzaak. De vlotte en veilige 
afhandeling van het onderzoek zelf houdt ook 

in dat voortdurend moet worden gezocht naar 

die apparatuur die in staat is de maximale 
informatie te behalen met zo min mogelijk 

discomfort voor de patiënt(e). Voorrang dient 

dan te worden gegeven aan de patiëntvrien-
delijkheid en veiligheid daarvan inclusief de 

accessoires. 

Binnen dit concept past vervolgens ook 
de verantwoordelijkheid, die de radiologische 

professionals nemen inzake de stralingshy-

giëne volgens de EU-regels en die voorschrij-
ven de bevolking niet te belasten met straling 
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wanneer die niet opweegt tegen enige dia-

gnostische opbrengst en dan eventueel als 

onnodig is te betitelen. 

Ad b: 

Wat verwacht de behandelend arts, onze 

andere cliënt, van ons? 

Deze collega-cliënt gaat eveneens uit van een 

goed competentieniveau, maar zal daarop 

voortdurend alert zijn, want anders zal hij/zij 

zelf oplossingen creëren, zoals reeds eerder 

opgemerkt. 

Wat verder nog meer wordt verwacht, is 

het volgende: 
Een snelle en adequate afhandeling van 

het onderzoek en het snel ter beschikking 

komen van de benodigde informatie. Het gaat 
hier dan primair om de uitslag en soms, niet 

altijd, ook om de inzage in het onderzoek 

zelf, al dan niet via een PACS- infrastructuur, 

binnen het ziekenhuis, maar ook erbuiten. Dit 

inclusief de mogelijkheid van interdisciplinai-

re consultatie, hoe ook — elektronisch of niet 

— georganiseerd, gedurende 24 uur met een 
grote klinische betrokkenheid van de radio-

loog. 

Het product van de afdeling zou dan, 
zoals opgemerkt, meer gekleurd kunnen wor-

den vanuit het oogpunt van deze beide typen 

cliënt. De afdeling heeft als hoofdtaak het 

zorg dragen voor een goede kwaliteit van dat 

product en dat uit te leveren naar deze cliën-

ten. Dat alles binnen het 24-uurs servicemo-

del van het hele ziekenhuis, waaraan de  

Afdeling Radiologie kan aansluiten, ja zelfs 
een centraal-bindend element kan zijn bij de 

diagnostische en therapeutische processen in 

de zorg die bekend zijn komen te staan onder 
het begrip: kanteling van de zorg rondom de 

patiënt. 

De leiding van de ziekenhuizen zou er goed 

aan doen binnen dit model afdelingsspecifie-
ke patiënt-referentiegroepen in te stellen, in 

overleg met de overkoepelende patiënt/con-

sumentorganisaties, ter toetsing van wat niet 

alleen het ziekenhuis, maar vooral ook de 

Academisch Ziekenhuis 

Nijmegen St. Radboud 

werkvloer van (bijvoorbeeld) de radiologie-

afdeling aan kwaliteitsbeleid en certificatie 

realiseert. 

Dan, dames en heren, heb ik nog een vierde 

— en laatste — punt van belang bij de positio-

nering van de Radiologie in de toekomst: het 

inkomen. 

Het is mij glashelder, dat het nu wel heel 

gemakkelijk zal zijn om op de man in plaats 

van op de bal te spelen, maar laat ik toch 

maar stelling nemen: de structuur van het 

inkomen van de Radioloog moet op de hel-

ling, en niet zozeer omdat hij/zij dan per 

definitie minder hoeft te verdienen, maar om 

binnen de werkomgeving (meestal een zie-

kenhuis) een grotere aandacht uit te laten 
gaan naar de aspecten die ik onder de andere 

drie punten noemde. Ik doel hier op de 

inmiddels wel bekende 'honoreringsregeling 

academische specialisten' en roep de radiolo-
gen in de algemene ziekenhuizen op dit sys- 

teem van honorering in beginsel over te 

nemen. 

De kwaliteit van ons werk in teamverband 

en naar de patiënt van de toekomst toe is 

immers een veel belangrijker uitdaging. Mits 

deze vier punten worden vastgehouden, zal 
als toegevoegde waarde óók kunnen worden 

voorkomen dat het vakgebied Radiologie 

afbladdert." 

Het college wordt ten slotte afgesloten met 

een korte uitleg van de titel 'Al werkende 

weg': "Immers, in een omgeving waar alles 

voortdurend verandert, dient men zich te 

realiseren dat 'het werk' eigenlijk nooit af is 
en ook nooit af zal zijn. 

In het bijzonder geldt dat voor de 

Radiologie, zowel in medisch-inhoudelijk als 

wetenschappelijk opzicht. 

Verder betekent die titel ook: 'al doende 

leert men'. Dat heeft vooral betrekking op 

mijzelf." 

Dr. J.H.J. Ruijs 

Nijmegen, 5 november 1999 

* De relevante literatuurverwijzingen worden vermeld 

in de gedrukte versie. 
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Henk van Woerden 

Consensus 
lumbosacraal 
radiculair syndroom 
INLEIDING 
Onder auspiciën van de Gezondheidsraad is 

onlangs een rapport verschenen met de titel 

'Diagnostiek en behandeling van het lumbo-

sacraal radiculair syndroom'. 

Het is een gedegen rapport, gebaseerd op 
een uitvoerige literatuurstudie en interviews 

met consulenten in het veld. De werkwijze en 

daarmee ook de conclusies vertonen grote 

overeenkomsten met de eerder verschenen 
consensusteksten van het NHG en het CBO. 

Een samenvatting hiervan geven zou het rap-

port onrecht doen, en ik zou eenieder willen 

verwijzen naar de oorspronkelijke tekst. 

Een aantal opmerkingen en conclusies uit het 

rapport zal ik hier echter de revue laten pas-

seren. 

Het lumbosacraal radiculair syndroom 
(LRS) wordt gekenmerkt door een uitstralen-

de pijn in het been of de bil in het verzor-

gingsgebied van een of meer lumbale of 

sacrale zenuwwortels, samen met prikkelings-

verschijnselen of neurologische uitvalsver-
schijnselen van die zenuwwortels. Veelal 

wordt het syndroom veroorzaakt door een 

hernia van de tussenwervelschijf, maar er zijn 

ook andere oorzaken. De incidentie in 

Nederland is 60.000 tot 75.000 nieuwe geval-

len per jaar. De gezamenlijke directe en indi-

recte kosten worden geschat op maximaal 2,6 

miljard gulden per jaar. Het natuurlijke 

beloop van het LRS is meestal gunstig. Drie 
maanden na het eerste consult is 60% van de 

patiënten vrij van beperkingen in werk of 

vrije tijd; na een jaar is dit 70%. 

DIAGNOSTIEK 
Aan de hand van de klachtenpresentatie of 
met behulp van beeldvorming is het mogelijk 

om subgroepen met een ongunstiger beloop  

vroegtijdig te herkennen. Het belangrijkste 

diagnosticum is de anamnese. Wat de 

gebruikelijke test van Lasègue betreft wordt 

gesteld dat deze een matige sensitiviteit en 
specificiteit heeft. De tests op neurologische 

uitvalsverschijnselen hebben een hogere spe-
cificiteit, maar een lage sensitiviteit. 

Aanvullende diagnostiek wordt geadvi-

seerd wanneer het vermoeden bestaat dat de 
klachten een andere oorzaak hebben dan een 

discushernia of wanneer er op grond van de 

ernst en de duur van de klachten een indica-
tie voor operatie bestaat. MRI wordt genoemd 

als onderzoek van keuze. 

BEHANDELING 
Bij de behandeling van een patiënt met LRS 

staan pijnbestrijding en behoud of herstel 
van dagelijks functioneren centraal. Gezien 

de discrepantie tussen de veelal als veront-

rustend ervaren klachten en het doorgaans 

gunstige natuurlijke beloop is voorlichting 

van groot belang. 

Naar het oordeel van de commissie vormt 

alleen het cauda-equina-syndroom een abso-

lute indicatie voor een spoedoperatie. 
Ernstige of progressieve uitval van een spier-

groep (parese) ziet de commissie als relatieve 

indicatie voor operatie, waarbij de indicatie 

mede bepaald wordt door de belemmeringen 

voor de patiënt. 

COMMENTAAR 
Bij het doorlezen van de consensustekst blijkt 

dat er helaas veelvuldig geconcludeerd moet 

worden dat er onvoldoende wetenschappelijk 

bewijs is voor de vele toegepaste therapieën. 

Alleen voor operatie en chemonucleolyse 
wordt gesteld dat deze effectiever zijn dan 

placebo. De commissie concludeert dat er  

geen specifieke niet-invasieve behandelme-

thoden zijn waarvoor voldoende is aange-

toond dat deze het beloop gunstig beïnvloe-
den. Wat manipulatie (manuele therapie) 

betreft wordt zelfs gesteld dat deze gecontra-

indiceerd is in verband met een aanwezig 

geacht risico van schade. Dit maakt de in alle 

media gepubliceerde kop van het rapport 

('minder opereren bij hernia') niet direct 

begrijpelijk. Deze uitspraak is gebaseerd op 

de frequentie van operatief ingrijpen in 
Nederland, die relatief hoog is t.o.v. de ande-

re westerse landen. Er bestaat geen onder-

zoek naar de positieve effecten van operatie 

(sneller herstel en terugkeer in het arbeids-

proces) en de negatieve effecten (complica-

ties en onvoldoende effectiviteit). 

Evenals in de consensusrapporten van het 

CBO en het NHG wordt bedrust als niet effec-

tief beschreven. Toch lijkt het mij onwaar-
schijnlijk dat decennia lang patiënten zich 

deze behandeling hebben laten aanmeten 

zonder enige effectiviteit. 
In dit kader mis ik fietsen als therapie, 

wat naar mijn persoonlijke ervaring regelma-
tig heilzaam is op het beloop van radiculaire 

klachten. 

Ten aanzien van aanvullende beeldvor-
mende diagnostiek wordt gesteld dat deze in 

de acute fase niet zinvol is. Als op grond van 

de anamnese en het lichamelijk onderzoek 
vermoed wordt dat de pijnklachten niet het 

gevolg zijn van een hernia, is beeldvormend 

onderzoek geïndiceerd. Anders wordt beeld-
vormend onderzoek enkel zinvol geacht als 

een operatie overwogen wordt. Dit strookt 

niet met de elders in het rapport opgenomen 

conclusie dat geruststelling en kennis van 
zaken omtrent de aard van de aandoening 

belangrijke factoren zijn in het genezingspro- 
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MEDEDELINGEN 
VAN HET BESTUUR 

Op 7 december bereikte ons het bericht dat 

het Bestuur van de Stichting Radiologie rond 
2000, als gevolg van de aanstaande 

opheffing van de Stichting, heeft besloten 

om f 10.000,- te schenken aan de Wertheim 

Salomonson Stichting. 

De Stichting Medisch Interfacultair Congres 

organiseert op 4 maart 2000 een congres 

voor medisch studenten en co-assistenten 

met als thema Experimentele Geneeskunde, 

met als ondertitel Toekomst onder de loep. De 

NVvR sponsort dit congres. De collegae A.P.G. 

van Gils en P.T.M. Pattynama zullen acte de 
présence geven om de Radiologie meer 

bekendheid te geven bij studenten. 

Een van onze leden heeft, op persoonlij-

ke titel, een brief naar de Medisch 

Specialisten Registratie Commissie (MSRC) 

gestuurd met kritische vragen over de herre-

gistratie. Zijn kritiek betreft een aantal vra-
gen op het invulformulier die niet relevant 

zijn voor de herregistratie, zoals het aantal 
uren dat besteed wordt aan administratie, 

aan opleiding van (co-)assistenten en aan 

niet-patiëntgebonden werkzaamheden. Hij 
stelt dan ook voor om deze vragen te 

schrappen. In voorkomende gevallen, waarin 

een betreffende collega niet geheel aan de 

criteria voldoet, kan de MSRC bijscholingsac-
tiviteiten bij de beoordeling betrekken. Het is 

onduidelijk welke normen de MSRC hierbij 

hanteert. Gelet op het grote belang voor 
betrokkenen bij uitschrijving uit het register 

is normering gewenst, met name ook voor 

rechtvaardige behandeling bij bezwaar- en 
beroepsprocedures. 

MEDEDELINGEN 

ces. Het aantonen van een hernia — en alleen 

maar een hernia — kan hierbij behulpzaam 
zijn. 

RADIOLOGIE 
Terecht wordt gesteld dat MRI het onderzoek 

van keuze is in deze tijd. Hierbij is van belang 

de opmerking betreffende de lage specifici-

teit van de MRI (50-86%), wat zou kunnen 

leiden tot fout-positieve uitslagen. Een meer 

kritische beoordeling van de MRI-onderzoe-

ken lijkt op zijn plaats, hoewel we ons moeten 
realiseren dat de klassieke theorie van com-

pressie van de zenuwwortel onvoldoende ver-

klaring geeft voor alle radiculaire syndromen. 

In dit kader wordt ook gesteld dat het aanto-

nen van wortelcompressie niet absoluut 

noodzakelijk is voor het stellen van de dia-

gnose LRS door een hernia. Ondanks deze 

nieuwe inzichten is het toch aannemelijk dat 

een patiënt met een LRS bij een aangetoonde 

hernia met wortelcompressie daar last van 

heeft. Een en ander in een juist perspectief 

plaatsen is noodzakelijk. Tevens wordt in het 

rapport voorbijgegaan aan de beperkte MRI-

capaciteit in Nederland. Zo worden in ons 

Hernia nuclei pulposi op het niveau L5-S1 

ziekenhuis alle nieuwe patiënten met een LRS 

nog met CT onderzocht. 

WETENSCHAPPELIJKE 
ONDERBOUWING 
De slotzin van het rapport luidt: 'De commis-
sie stelt vast dat er aanzienlijke hiaten zijn in 

de wetenschappelijke kennis met betrekking 

tot de effectiviteit van de diagnostiek en 
behandeling van het LRS.' Ook is onvoldoen-

de bekend over de doorwerking van bestaan-

de inzichten naar de praktijk. De commissie 

adviseert onderzoeksactiviteiten met betrek-

king tot de gesignaleerde hiaten programma-

tisch op te zetten en ook aandacht te geven 
aan onderzoek naar de implementatie van 

richtlijnen. 

Dit moet toch een prikkel zijn voor radio-

logisch 'en chirurgisch Nederland om met de 

beschikbare informatie inzicht te geven in 

ons dagelijks handelen. Veel van de geraad-

pleegde literatuur is gedateerd wat de onder-

zoeksmodaliteiten en operatietechnieken 

betreft. Het is toch niet goed te begrijpen dat 

de kwaliteitswinst die subjectief gedurende 

de afgelopen decennia behaald is niet tot 
uiting komt in deze en andere consensusrap-

porten. 

De publicatie 'Diagnostiek en behandeling 

van het lumbosacraal radiculair syndroom', 

nr. 1999/18, is verkrijgbaar bij het Secre-

tariaat van de Gezondheidsraad: 

fax (070) 340 75 23, e-mail order@gr.nl. 

Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt 

Dr. H Houweling, tel. (070) 340 66 25 / 340 

75 20, e-mail hans.houweling@gr.nl. 

H.H. van Woerden 

Martini Ziekenhuis te Groningen 
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Perifeer Vaatlijden 

r teolOgie 

Zen aantal risicofactoren voor perifeer 
arterieel Veadtiden h op dit moment 
bekend leeftijd geslacht, hyperterm 
diabetes mellitok hyPorrholesterobsernie. 
°tiental en roken Deze rihrolacto< en kun 
nen echter niet alle gevatten van 
athirosr Ieren» verklaren, Meer restfile 
theor,een gaan eer íntrnties en genetisch. 
de,ecten 

Therapie 

Potrenten neet perifeer  allene& vaattijden 
kunne, ocr ...m.n.:lende manieren 
bihonderd wenden met looptr-aming, 
medicamenten doneren. neming en 
operatie. Nog lang niet altijd n duidelijk 
welke methode  le werk, situatie het meest 
effrectert n 

• Diagnostiek 

De diagnose perifeer ersoneol vaattijden 
wordt gesteld op beuk van anamnese, 
tichamelijk onderzoek. enkel arm Indek 
Beeldvormende diagnosttek n nodig ons de 
lokalisatie van de oheijking te bepalen. 
Dit gebeurt door middel van duplex en 
angiografie Oe nieuwste techniek is 
Megrannshe Resonantie Angiografie. 

Prognose 

Van peeteer arterieel I'MnbpJan  s br.>  vr ‹t 
dal naarmate de ziekte .1•1-,zn n9 longera lor+ 
tijd manifesteert het nneinkleiigke :nekte 
betoog ongunstige< h. 
De prognose n ook afhankelijk van de gek o 
zen therapie. Daarom hebben de meeste 
studies een rollow,up penode. 

Preventie 

Iliferaard is preventie van deze nekte van 
belang. Gedacht kan ~den aan het genen 
van looptraining en een 0.1n21.11 stoppen rne 
roken, Daarnaast loopt binnen het zieken 
huSi een studie naar de effecten van stom 
drenao~ntie, zoals vroegtijdige srreeno-3 
op tiSkOrMaeren. 

Project 

flmnen dr radiologische afdelingen Zijn d:,  
verse studies gaande in a; deze onderzoekt 
velden. Hieraan werken radiologen, arts 
eminenten, Coessretenten en studenten rips 
van harte welkten oor aan  een studie niet le 
werken en zo kennis te maken met weten-
schappelijk onderzoek en eerbetoon,. 

ngembolie 

A(htergrond 

Saar ijkt ereeten 2-3 op de i Deels roergeit Ve,Seetht een et, longen~: 
Lengemoone, indien met adequaat thenandred, kent eer, hoge. mortaliteit 
Medwarnenteuze behandeling d  nl.e Antinnillney kent eveneens aanzierOgke 
asklis. 
Orrt deze redenen is bet van bevang een goed protorot te hennen om long 
embolie te deagnostrieveri. 
Tot voor kort .was VO-s.r.An gevolgd door echo en mier:woel angograhe de 
Slo~ 410,3os-bek, Vanwege hot invasiesmis korrekt..< van de angiograhe en 
eleB4nfkrit hetahitdonarheid in kleinere  z tekennti;kon, werd het pretors:ij 

n,rjeneis:, vitalkodeg.tkrararkspen Ons deze reden is inzoog vrek naar afternatfen 
vek'freabr bis craNOsagtzifir van 0e A 	 getuigd door Verrel* ' 
echografie 	• 

Doet 

%con h k,t een regel iektnhu,:en in Nedreland een onderroek gestart met 
zeildoek het erenieren van een nieuwe strategie om longemboiu te diagnos-
tiseren oxide:leb Cr angiografie en tonele echografie. 

prOject 

WO< dUdenten zijn er mogelknixter om d,  diverse nio;ekti. n demi .e  ,enen 

!Nettereen 
e*. m 

arinnens 
4,e4keetevece,N 

Mat dank aan de e odeceogreche afde-
lingen KMI de Nederlandse Unieert. 
taste Medische Centra en het Tred 
bureau eadroiorne URI( 

Het Mammacarcinoom 

Het marnmacardnoedn is in Nederland een veel 
voorkomende malignited Een op de t 1 vrouwen 
zal deze tumor krijgen De turner,  is a s h j ge 
sneed kan voorden vaak al groos en de kans dat nip 
dan .0 uitgezaaid is, d aaro.eidio, Hoe klenei de 
tumor op het moment dat hij (indekt wordt n, 
hoe beren de kans Op overkwIng van de patent 

Met het doe; zo klein rnegerijke tumoren te  net 
dekken loopt in Niviatton.d hot bevalkings. 
onderzoek mammaiscreening Vrouwen timen de 
50 en 70 warden daarbij ons de  2 laar opgneoope.i 
voor een foto van de borst het mammogram. Op 
deze foto% zijn kleine, nog niet te voelen tumor 
nes zichtbaar, vaak eh kfeine rok iticaties 

Zijn deze turnortnts tenrnaal eetdek, dan vete 
den ze  chinogivde verwilderd. Van de 2 turnen,  
tjes die op de foto gevonden woeden, is er een 
kwaadaardig Ore arder is  nnelnultdeg  Deze laat 
are groep pat;inten ondergaat dus VOO(  niets 
een ;ngreep.In een aantal ziekenhuizen wordt 
gekeken of met behulp van een beeldgestuurd 
dikke  114itdbiOnt  niet net zo betrouwbaar kan 
warden vastgesteld or riet tumortje kwaadaar 
&g is ah met een or,eratie 

Project 

Dit n de cordr S  4,.Vd!e, waaraan reed,  s ?,ed 
potienten meedoen. Aan zo'n nretn  ,51,che 
zitten vaak vale  kteate deelstores,  waarin , r 

,.. centen kunnen deelnemen 

IS 

Het Cerebro Vasculair Accident: 
Diagnose en Prognose 

Achtergrond 

(vetste:water:oer aardentneggen (beroertes) rijn de trelangrgkatn ~zaak sar bi j 
wede invaliddeitetide derde doodsoorzaak  In  Nederland. Dridanks revokutio 
none ontwikkelingen binnen de medische wreekt h het nog steeds niet ningeli,k 
oni deed no „hit optreden  edn een beroerte voet te steilen ot ei blikeeride~ 

za; zijn of oliebok is het niet goed mogelijk om te worspenerksts welke  Odifirde 
ind:v Aam, Beteint zat herstellen na hot optreden van een becoette. •3eettillIkei 

gegevene rk' kt  het belang van de Patent om de wijze  van behandielmg 
oei.e;

i,
roji
i
rebth aria de oatiant te 'Marmeren peer kansen 	}k, brie  

rkm 

Stedirrdes te ontreikkeienc gebaseerd op beeidasarmaxide tent technieken Ome 
I,,,rgeg op herctet Tip erto beroerte al in een zeer vroeg stades" te kunnen 
,.nfWelien 
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(zie toelichting op pag. 29) 



MEDEDELINGEN/VERSLAGEN 

Verklaring van het bestuur van de NVvR 
European Congress of Radiology 

(ECR) te Wenen 
Naar aanleiding van de reacties van onze leden 
tijdens de Algemene Vergadering van 17 februari 
jl. heeft het bestuur van de NVvR zich beraden 
over eventuele consequenties van de huidige 
politieke situatie in Oostenrijk voor het komende 
ECR te Wenen. 

Het bestuur van de NVvR is van mening dat 
de buitenlandse politiek eerst en vooral bedre-
ven wordt door onze minister van Buitenlandse 
Zaken. Een boycot van het congres door de NVvR 
zou een politieke daad van formaat zijn. Daarom 
ook zou een dergelijke actie eerst aan alle leden 
voorgelegd moeten worden. Aangezien dit op 
korte termijn niet mogelijk is, acht het bestuur 
van de NVvR zich thans niet gerechtigd om met 
onmiddellijke ingang een boycot van het ECR uit 
te spreken. Dat laat onverlet dat de leden een 
persoonlijke afweging kunnen maken die ertoe 
zou kunnen leiden dat men onder de huidige 
omstandigheden afziet van een bezoek aan 
het ECR. 

Wat de toekomst betreft is het bestuur van 
mening dat de doelstellingen van dit congres 
erop gericht dienen te zijn een optimale uitwis-
seling van radiologische informatie op Europees 
niveau tot stand te brengen. Om dat doel opti-
maal te kunnen realiseren is het noodzakelijk om 
het congres plaats te laten vinden in een voor 
alle deelnemers acceptabele omgeving. 

Het feit dat nu ook uit mondiale reacties 
blijkt dat de samenstelling van de Oostenrijkse 
regering voor velen een reden is niet naar het 
ECR te gaan, maakt dat Wenen in de nabije toe-
komst een ongeschikte locatie is voor het orga-
niseren van een dergelijk congres. 

Het bestuur van de NVvR streeft juist naar 
een nog grotere deelname van onze leden aan 
het ECR, en dit wordt op dit moment belemmerd 
door de politieke situatie in Oostenrijk. Om 
bovendien te voorkomen dat het congres een 
speelbal gaat worden van binnenlandse politieke 
omstandigheden van de lidstaten en reacties 
van andere lidstaten daarop, gaat onze voorkeur 
in dezen uit naar jaarlijks wisselende locaties 
binnen Europa. Wij spreken het vertrouwen uit 
dat dit onderwerp door onze vertegenwoordigers 
op correcte wijze zal worden besproken tijdens 
het komende ECR. 

Namens het bestuur, 

Dr. A.P.G. van Gils 
Dr. A.R. de Vries 

2 maart 2000 

JAARKALE NDER 

NV v R 	2 0 0 0 
(vanaf april 2000) 

Bestuursvergaderingen 
• 3 april 
• 8 mei 
• 5 juni 
• 3 juli 
• 4 september 
• 2 oktober 
• 6 november 
• 4 december 
Sandwichcursus 
• 20 tot 23 juni: Hart en vaten 
• 3 tot 6 oktober: Thorax 
Algemene Vergaderingen 
• 22 juni 
• 5 oktober 
Radiologendagen 
• 21-22 september 
Sluitingsdatum inzendingen MemoRad 
• 15 mei 
• 15 augustus 
• 15 november 

JAARKALENDER 

NVvR 	2 0 0 1 
(onder voorbehoud) 

Sandwichcursus 
• 13-16 februari 
• 12-15 juni 
• 9-12 oktober 
Algemene Vergaderingen 
• 15 februari 
• 14 juni 
• 11 oktober 
Radiologendagen 
• 20-21 september 

Radiologendagen Veldhoven Verder zijn er enkele belangrijke verande-
ringen dit jaar. De sluitingsdatum voor het 
inleveren van abstracts is vervroegd. 

In 2000 zullen de Radiologendagen wederom 
in Veldhoven gehouden worden, niet in week 
39 zoals vorig jaar en niet meer op zaterdag, 
maar in week 38 en wel op donderdag 21 en 
vrijdag 22 september. Noteer de data alvast 
in uw agenda! 

Het aantal deelnemers in 1999 overtrof 
wederom onze verwachtingen. Er werden 
meer dan 500 registraties genoteerd! Hierbij 
zijn ook diegenen inbegrepen die uitsluitend 
deelnamen aan de donderdagmiddag, die 
onder de noemer 'Company meets Radiology' 
gewijd was aan maatschappelijke, commercië-
le en beleidsmatige aspecten van ons vakge-
bied. 

Het aantal ingezonden abstracts lag met 
105 iets lager dan vorig jaar, maar ze waren 
onveranderd van goede kwaliteit. 

Voor het komende jaar wordt het aantal te 
presenteren abstracts beperkt tot 80 om 
tegemoet te komen aan de steeds luider 
wordende vraag naar meer Bijscholings-
cursussen. Voor deze Bijscholingscursussen 
zullen wij wederom een aantal coryfeeën 
benaderen. Dat u in de pauzes welkom bent 
om de stands van de industrie te bezoeken, 
spreekt voor zich. 

Aangezien de ledenvergaderingen voort-
aan gekoppeld zijn aan de Sandwichcursus-
sen, zal de ledenvergadering tijdens de 
Radiologendagen van nu af aan voornamelijk 
een ceremonieel karakter hebben. 

We hebben getracht binnen de ons toege-
meten tijd en ruimte het programma zo te 
herschikken dat het er in 2000 nog aantrek-
kelijker uit zal zien dan in 1999.  

Dit jaar moeten de abstracts op 10 mei bin-
nen zijn! 

De abstracts kunnen voortaan ook ingestuurd 
worden per e-mail en de mogelijkheden 
om de voordrachten middels powerpoint-
videopresentaties te geven zullen worden uit-
gebreid. Het organisatiecomité juicht het 
gebruik van deze nieuwe media van harte toe. 

En ten slotte: de Radiologendagen voor 
2001 zijn gepland op 20 en 21 september. U 
hoort nog van ons! 

Namens het gehele organisatiecomité: 

Ad van Gils 
Harmien Zonderland 
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MEDEDELINGEN/VERSLAGEN 

Sectie Aspirant-leden NVvR 

Jaarverslag 1999 
ACTIVITEITEN IN 1999 
1. Het houden van de borrel voor arts-assis-
tenten Radiologie, die aansluitend aan de 
Sandwichcursus en de Algemene Leden-
vergadering van de Sectie Aspirant-leden in 
februari en september plaatsvond. 
2. Organisatie van de 7e Zeildag voor arts-
assistenten Radiologie d.d. 26 juni te 
Loosdrecht. 
3. Organisatie van de 3e cursus voor arts-
assistenten Radiologie d.d. 30 september te 
Veldhoven met de onderwerpen 'Praktische 
toepassingen van MRA' en 'Arts-assistenten 
en de toekomst'. 
4. Het houden van een enquête ter inventari-
satie van de opleidingsfaciliteiten voor arts-
assistenten in opleiding. 
5. Deelname aan de vergaderingen van de 
diverse commissies en van de LVAG, waaraan 
de bestuursleden uit hoofde van hun functie 
verbonden zijn en deelname aan de Algemene 
Ledenvergaderingen van de NVvR. 
6. Deelname aan de opleidersvergadering 
Radiologie d.d. 18 januari. 
7. Participatie door leden van het bestuur aan 
alle visitaties van opleidingsklinieken. De  

Radiologieafdelingen van de volgende zie-
kenhuizen zijn gevisiteerd: Kennemer 
Gasthuis d.d. 29 januari, Twenteborg Zieken-
huis d.d. 4 februari, Deventer Ziekenhuis d.d. 
20 april, Catharina Ziekenhuis d.d. 29 april, 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis d.d. 17 september, 
Medisch Centrum Alkmaar d.d. 10 november. 

GEPLANDE ACTIVITEITEN 
VOOR 2000 
1. Organisatie van de 8e Zeildag voor arts-
assistenten Radiologie in juni te Loosdrecht. 
2. Organisatie van de 4e Hands-on-cursus 
voor arts-assistenten Radiologie te 
Veldhoven. 
3. Afronden van de enquête ter inventarisatie 
van de opleidingsfaciliteiten voor arts-assis-
tenten in opleiding. 
4. Continuering van de traditionele borrel 
voor arts-assistenten Radiologie, die aanslui-
tend aan de Algemene Ledenvergadering van 
de Sectie Aspirant-leden en de Sandwich-
cursus plaatsvindt. 

Birgitta ter Rahe, 
secretaris Sectie Aspirant-leden 

Commissie 
Studiefonds 

Sectie 
Aspirant- 

leden NVvR 

Jaarverslag 
1999 

ACTIVITEITEN IN 1999 
Verdere uitwerking van de doelstellingen van 
de Commissie Studiefonds Sectie Aspirant-
leden, die zijn omschreven in het reglement. 
Deze behelzen het organiseren van weten-
schappelijke, educatieve en sociale activi-
teiten voor aspirant-leden en het bevorderen 
van deelname aan gangbare vakcursussen en 
congressen door het leveren van een finan-
ciële bijdrage aan individuele aspirant-leden. 

Birgitta ter Rahe, secretaris Commissie 
Studiefonds Sectie Aspirant-leden 

De Historische Commissie 

Jaarverslag 1999 
De samenstelling was als volgt: 
Dr. C.J.L.R. Vellenga, coordinator 
Prof.dr. C.B.A.J. Puylaert, archivaris 
Prof.dr. J. Vermeij, namens de Nederlandse 
Vereniging voor Radiotherapie 
Prof.dr. G. Rosenbusch, hoofdredacteur eeuw- 
boek 
J.F.M. Panhuysen, redacteur 
P.J. van Wiechen, lid 

De Historische Commissie kwam in 1999 drie maal 
plenair bijeen in Hoog Brabant te Utrecht, en wel 
op 1 maart, 17 mei (met bestuur) en op 27 okto-
ber. Tevens waren er bijeenkomsten van de redac-
tiecommissie (Rosenbusch, Panhuysen, Vellenga 
en mevrouw De Knecht-van Eekelen, eindredac-
teur) te Nijmegen op 27 januari en 1 november. 
De voltallige Historische Commissie kwam op 28 
tot 30 april bijeen voor een brainstormweekend 
in Brussel, waarbij het Belgisch Röntgenmuseum 
van collega Van Tiggelen in het Koningin Astrid 
Hospitaal in Brussel-Noord werd bezocht. 

De activiteiten van de Historische Commissie 
zijn onder te verdelen in: 
1. Het eeuwboek dat in april 2001 zal verschij-
nen. Ten tijde van de deadline voor het inleveren 
van de kopij in oktober, hadden velen van de 40 
auteurs hun bijdrage ingezonden. Enkele bijdra-
gen zijn het laatste kwartaal van het jaar ont-
vangen, terwijl enkele onderwerpen weerbarstige 
materie bleken te bezitten, hetgeen iets langer 
tijd nodig heeft. In de loop van het jaar heeft de 
Historische Commissie de vinger aan de pols 
gehouden en de inhoud en onderwerpen enigs-
zins bijgestuurd onder leiding van hoofdredac-
teur Rosenbusch. In de tweede helft van 1999 is 
mevrouw De Knecht-van Eekelen met Rosenbusch 
begonnen met het inventariseren, uniformeren 
en tot één geheel maken van het materiaal tot 
een boek. Alleen het aantal bijdragen van rënt-
genafdelingen over hun lokale geschiedenis laat 
wat te wensen over. 
2. Archivering. Dit onderwerp ontwikkelde zich 
in 1999 tot een groot probleem door het vastlo- 

pen van de archivering en het in een impasse 
geraken van het secretariaat dat sinds 1997 
ondergebracht was bij Wissenraet en Van 
Spaendonck. In de loop van het jaar werden de 
administratie van de Vereniging en 
Onderwijscommissie en de archivering wederom 
verhuisd, ditmaal naar KPMG. Hier zal alle admi-
nistratie gedigitaliseerd worden en elektronisch 
opgeslagen, waardoor het rubriceren en archi-
veren sterk vereenvoudigd en versneld moet 
zijn. Puylaert blijft hoofdarchivaris tijdens de 
overgang, Panhuysen werkt zich in en zal hem 
opvolgen als archivaris, met Vellenga als stand-
in. 
3. In 1998 werd gestart met de voorbereiding 
van de viering van het eeuwfeest van onze ver-
eniging in 2001. Uit de Historische Commissie is 
met aanvulling van leden van de Vereniging bui-
ten de commissie een feestcommissie samenge-
steld. Zie hiervoor het jaarverslag van de feest-
commissie. 
4. Museumactiviteiten. Uitgebreide oriëntatie 
vond plaats in Brussel. Ook contacten met 
Remscheid zijn onderhouden. 

Kees Vellenga 
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De 
Eeuwfeest- 
commissie 

Jaarverslag 
1999 

De eind 1998 ingestelde Eeuwfeest-
commissie, aanvankelijk bestaande uit A.J.C. 

Smeets, J.F.M. Panhuysen en dr. C.J.I.R. 

Vellenga, werd begin 1999 uitgebreid met dr. 
J.J. Zijlstra en aan het einde van het jaar met 

dr. F.H. Barneveld Binkhuysen. 

Bezoeken aan mogelijke locaties en ver-

gaderingen vonden plaats op: 3 maart 

(Amsterdam), 31 maart (Rotterdam), 7 april 

(Rotterdam), 20 april (St.Michielsgestel), 17 

mei (Utrecht, met bestuur), 27 juli 

(Rotterdam), en 9 december (telefonische 

vergadering). Tussendoor vond regelmatig 

telefonisch overleg plaats en schriftelijk con-

tact met het bestuur. 

Talrijke mogelijkheden voor festiviteiten van 

culturele, artistieke, sociale, radiologische en 

historische aard passeerden de revue. Ten 

slotte werd besloten de festiviteiten op één 

dag te concentreren, en wel op zaterdag 7 

april 2001. Een eerste aankondiging daarvan 

werd in de ledenvergadering in september te 

Veldhoven gedaan. 

Namens de Eeuwfeestcommissie, 

Dr. C.J. L. R. Vellenga 

MEDEDELINGEN VERSLAGEN 

  

Concilium Radiologicum 

Jaarverslag 1999 
Collega Hekster beëindigde zijn zittingsperio-
de van zes jaar; in de vacature wordt collega 
J.C.N.M. Aarts, Deventer, voorgedragen. Zijn 
benoeming moet nog bekrachtigd worden door 
de eerstvolgende Algemene Vergadering van 
de NVvR in 2000. 

Het Concilium Radiologicum vergaderde vier 
maal in 1999: 4 maart, 3 juni, 30 september en 
16 december. 

Het Concilium discussieerde/adviseerde 
onder meer over de volgende punten: 
• De advieslijst van PVC aan SRC, leidend tot 
uniformering van de adviezen PVC aan SRC, 
werd verder uitgebreid. Hierover voerden de 
voorzitter en de secretaris ook een aanvullend 
gesprek met de voorzitter en nieuwe secretaris 
van de SRC in Utrecht. 
• Deze lijst wordt jaarlijks verzonden aan alle 
opleiders. 
• Tijdens visitaties uitgevoerd in 2000 bleek 
diverse malen dat geen hand wordt gehouden 
aan de opleidingseis tot het houden van een 
dagelijkse fotobespreking met alle assisten-
ten; ook was de omvang van radiologische staf 
(radiologen en assistenten) vaak niet in balans 
met het aantal verrichtingen. Aan de oplei-
dingseis dat alle aan de opleiding deelnemen-
de radiologen op jaarbasis minstens twee 
weken bij- en nascholing moeten volgen werd 
niet zelden onvoldoende voldaan; een goede 
administratie is in dezen een vereiste. 
• Gezien de mogelijkheid van tussentijdse 
aanpassing opleidingseisen in verband met de 
invoering van de wet BIG, (die vervolgens per 
1 oktober 2000 van kracht worden), werd de 
opleidingseis betreffende de cursus stralings-
hygiëne (13.141) verder aangescherpt: het 
niveau van de te volgen cursus dient 3M te zijn 
voor alle assistenten. Het maximaal aantal uit 
te voeren verrichtingen op jaarbasis per radio-
loog/assistent van 10.000/5.000 werd voor-
alsnog niet gewijzigd (B.13.a). In de lijn der 
verwachtingen zou dit bij de volgende revisie 
van de opleidingseisen (februari 2002) veran-
derd kunnen worden in maximalen uitgedrukt 
in punten. 
• Er werd een boekenlijst samengesteld die als 
leidraad kan gaan dienen bij het visiteren. 
• Het verheugde het Concilium dat de onder-
wijscommissie van de NVvR, die de examens sa-
menstelt en regelt, besloot dat de examenvra-
gen na het examen openbaar worden gemaakt. 
Dit bevordert de openheid en eerlijkheid.  

• In principe is beslist om in de toekomst het 
behalen van de examens verplicht te stellen. 
Dit moet echter nog nader uitgewerkt worden. 
Het Concilium steunt het voorstel van de 
Onderwijscommissie om dit op te nemen in de 
toekomstige opleidingseisen, echter onder de 
voorwaarde dat de gehele regeling in dezen 
eerst door het Concilium zal zijn goedgekeurd. 

VISITATIES VERRICHT IN 1998 EN 
AFGEROND IN 1999 
Clara Ziekenhuis, Rotterdam. 
Opleider: dr. G.H. Ritsema. 
Beslissing SRC (22 januari 1999): 
5 jaar verlenging. 
Acad. Ziekenhuis VU, Amsterdam. 
Opleider: prof.dr. R.A. Manoliu, plv. opleider: 
dr. J.A. Castelijns. 
Beslissing SRC (22 januari 1999): 
2 jaar verlenging. 

VERRICHTE VISITATIES IN 1999 
St. Elisabeth Ziekenhuis, Haarlem. 
Opleider: dr. G.L.Guit. 
Beslissing SRC (5 augustus 1999): 
5 jaar verlenging. 
Twenteborg Ziekenhuis, Almelo. 
Opleider: dr. C.J.L.R. Vellenga, plv. opleider: 
J.H.W. van den Hout. 
Beslissing SRC (1 juni 1999): 
erkenning als B-opleiding voor periode van 
2 jaar. 
Stichting Deventer Ziekenhuizen, Deventer. 
Opleider: dr. B.G. Ziedses des Plantes, 
plv. opleider: J.C.N.M. Aarts. 
Beslissing SRC (8 oktober 1999): 
2 jaar verlenging. 
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven. 
Opleider: dr. A.V. Tielbeek, plv. opleider: 
dr. R.T.O. Tjon A Tham. 
Beslissing SRC (8 oktober 1999): 
5 jaar verlenging. 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam. 
Opleider: dr. L.H.L. Winter, plv. opleider: J.G. 
van Unnik. 
Beslissing SRC: nog niet bekend. 
Medisch Centrum, Alkmaar. 

• Opleider: Dr. P.R. Algra, plv. opleider: M.A. 
H eitbrin k. 
Beslissing SRC: nog niet bekend. 

Heerlen, 17 december 1999 
Philip de Korte, 
secretaris Concilium Radiologicum 
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Opleiding tot 
Radiologisch 
Assistente 

In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te 

Nijmegen is het initiatief genomen te starten 

met een MBO-opleiding tot 'radiologisch 

assistente'. Helaas is de aanvraag voor subsi-

die, door zware concurrentie, net niet geho-

noreerd. Desondanks zal, in samenwerking 

met het ROC Nijmegen, na de zomer 2000 

begonnen worden met een proefopleiding 

binnen de opleiding tot doktersassistente. 

De taakgebieden van de radiologisch assisten-

te zijn omschreven in een taak-/functieom-

schrijving en zijn als volgt samen te vatten: 

• assisteren bij echografie; 

• assisteren bij doorlichtonderzoeken; 

• maken van 'thoraxopnamen' op de afdeling 

radiologie; 

• verrichten van eenvoudig, protocollair 

vastgelegde bucky-onderzoeken; 

• assisteren van de radiodiagnostisch labo-

rant 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: 
Trudy Eekhout-Dumoulin 
Sectordirecteur 
ROC Nijmegen e.a. 
Tel. (024) 359 56 00 
e-mail: teekhout@roc-nijmegen.nl  

Paul Haselhorst 
Opleidingscoardinator, afd. Radiologie 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen 
Tel. (024) 365 89 42 
e-mail: p.haselhorst@cwz.nl  

MEDEDELINGEN/VERSLAGEN 

Commissie 
In- en Uitstroom 

In de ledenvergadering van september 1999 is besloten de tijdelijke reductie van het aantal 

opleidingsplaatsen op te heffen en te streven naar een totaal van ca. 190 opleidingsplaatsen 

om in 2010 voldoende radiologen beschikbaar te hebben, uitgaande van scenario 4 van het 

NIVEL-rapport 'Behoefteraming radiologen 1998-2010'. 

Uit de inventarisatie van de opleidingen in het laatste kwartaal van 1999 blijkt per 1 januari 

2000 het volgende assistentenbestand: 

VERGELIJKING ASSISTENTENBESTAND 1 JANUARI 1996,1997, 1998, 1999 en 2000 

UNIVERSITAIRE OPLEIDINGEN 
1996 1997 1998 1999 2000 

AZVU 8 8 9 10 11 
AMC 8 6 8 10 11 
AZG 9 9 9 9 6 
AZR 12 11 9 9 15 
AZN 10 9 7 10 10 
AZM 7 7 9 9 13 
AZL 11 9 10 11 12 
AZU 14 12 12 10 13 

TOTAAL 79 71 73 78 91 

PERIFERE OPLEIDINGEN 
1996 1997 1998 1999 2000 

TWENTE 3 1 3 3 3 
ALKMAAR 2 3 3 3 3 
NIEUWEGEIN 4 3 4 3 6 
TILBURG 5 3 4 5 5 
HEERLEN 4 4 4 4 5 
EINDHOVEN 4 3 3 4 5 
HAARLEM 2 1 1 4 4 
DEVENTER 3 3 4 4 3 
WESTEINDE 4 3 3 3 5 
CLARA 3 3 3 4 4 
O LVG 3 3 4 4 4 
LEYENBURG 3 3 4 5 5 
ALMELO 2 1 2 3 3 

TOTAAL 41 34 42 49 55 

TOTAAL UNIV./PERIF. 120 105 115 127 146 

Indien alle bestaande opleidingen per 1 januari 2001 het aantal assistenten zouden hebben 
aangevuld tot het maximum, zoals zij dit zelf in een voorjaarsenquête van 1999 hebben aan-
gegeven, dan zou het aantal beschikbare radiologen in 2010 als volgt te berekenen zijn: 

Aantal radiologen in 2010: 
Praktiserend 1 jan. 1998 

	
730 (NIVEL) 

Instroom 1998 
	

28 ( Cie In-/Uit) 
Uitstroom 	 -243 (NIVEL) 
Instroom bij max. capaciteit 

	
354 (cie In-/Uit) 

Beschikbaar 2010 
	

869 

Op grond van deze cijfers adviseert de Commissie In- en Uitstroom het ingezette beleid om te 
streven naar een totaal van minstens 190 assistenten in opleiding (overeenkomend met de 
maximumcapaciteit van de huidige opleidingsklinieken) voort te zetten. 

Bob Wiggers, voorzitter Commissie In- en Uitstroom 
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Van de Videotheekcommissie 
Reeds enkele jaren verzorgt de Video-
theekcommissie van de Nederlands 
Vereniging voor Radiologie de mogelijkheid 
om gratis, mede dankzij de steun van de 
firma Byk, videobanden van uiteenlopende 
radiologische onderwerpen te lenen. Van het 
totale budget van de videotheek wordt 20% 
gesponsord door de firma Byk, de overige 
80% komt ten laste van de NVvR. 

Inmiddels bevat de videotheek ruim 420 
verschillende titels, waaronder ook de meest 
recente series op het gebied van praktische 
MRI, 	MRI, interventies en de nieuw- 
ste RSNA-banden. Jaarlijks worden er nieuwe 
titels aangeschaft en verouderde titels ver-
vangen, die eventueel voor _1'35,- gekocht 
kunnen worden. Inmiddels zijn er 23 van deze 
verouderde videobanden verkocht. 

Dit jaar is er tevens een voorzichtige start 
gemaakt met de eerste aanschaf van CD-
ROM's, die met elk modern systeem bekeken 
kunnen worden. Zowel de videobanden als de 
CD-ROM's zijn voor een periode van drie 
weken te leen. 

De meest recente catalogus van de beschik-
bare videobanden is te vinden op het internet: 
www.knmg.nl, op de website van de NVvR.  

Echter, een nieuwe gedrukte catalogus wordt in 
de loop van dit jaar verwacht. Vooralsnog is de 
aanvraagprocedure onveranderd. Iedere maat-
schap zou in het bezit moeten zijn van de oude 
aanvraagkaarten, die ingevuld echter naar een 
nieuw adres moeten worden gestuurd: 

Videotheek NVvR 
t.a.v. mw. J.J.R. de Boer 
Apollo 35 
3769 TA Soesterberg 

Tevens is het mogelijk om een aanvraag via 
e-mail in te dienen: nwrvideo@planet.nl  

Wellicht is het overbodig te melden dat niet 
tijdig terugzenden van videobanden voor 
andere collegae inhoudt dat zij langer moe-
ten wachten op een titel. Niet retourneren 
van de banden betekent dat niemand de 
video meer kan bekijken. Helaas ontbreken er 
thans ruim 20 titels, en wij verzoeken dan 
ook eenieder die nog één of meerdere banden 
in zijn of haar bezit heeft deze op te sturen 
naar bovenstaand adres. 

Voor meer informatie betreffende de 
videotheek van de NVvR verwijzen wij u naar 
de bovenstaande website. U kunt uiteraard  

ook altijd contact opnemen met een van de 
leden van de Videothekcommissie. 

Aart van der Molen, voorzitter/penningmeester 
Walter Becking, vice-voorzitter 
Douwe Vos, secretaris 
Cees van Dijke, lid (namens de aspirant-leden) 

OPROEP VAN 
VIDEOTHEEKCOMMISSIE 
De Videotheekcommissie roept alle leden op 
om banden van de videotheek die zij al lang-
durig in bezit hebben, met spoed aan ons te 
retourneren. 

Het betreft meer specifiek de banden met 
codenummers: 
B 07, C 01, E 04, F 01, F 03, H 07, H 18, H 29, 
I 07, I 12, I 15, I 16, L 07, 0 01, Q 14, Q 15, 
056, Q 60 en T 03. 

Alle banden kunnen worden geretourneerd 
naar het nieuwe adres: 

Videotheek NVvR 
Mw. J.J.R. de Boer 
Apollo 35 
3769 TA Soesterberg 

Sinds kort is de NVvR ook op internet aanwe-
zig. Na voorbereidend werk door de Commissie 
Internet is besloten de website van de vereni-
ging onder te brengen bij Artsennet, de web-
site van en voor artsen in Nederland. 

U kunt deze vinden via: http://www.art-
sennet.nl/ of direct via http://www.artsen-
n  et. n Ilnyyr 

De redactie van Netrad bestaat uit hoofd-
redacteur dr. N.J.M. Freling en bureauredac-
teur F.W.H. Brouwer. Netrad valt onder de 
redactieraad van de NVvR, onder voorzitter-
schap van de secretaris van het bestuur, dr. 
R. van Dijk Azn. De redactie en het secretari-
aat van de NVvR hebben een directe toegang 
tot de lay-out van de website, zodat de 
inhoud dagelijks geactualiseerd kan worden. 
Netrad heeft een overzichtelijke structuur. U 
vindt er informatie over de vereniging, het 
bestuur, de commissies e.d. Speciale aan-
dacht zal gegeven worden aan internationale 
congressen, cursussen en aan links naar vele 
andere radiologische websites. 

NetRad 
Internet is snel, makkelijk toegankelijk en 

interactief. Onze website is niet alleen voor 
de leden, maar ook van de leden. Stuur bij-
dragen, reacties, tips e.d. naar ons op. Ook 
de commissies van de NVvR kunnen via de 
website snel hun weg vinden naar de leden. 

Stuur uw nieuws, berichten, stukken enz. in 
naar: netrad@radiologen.nl  

Op dit moment zijn we stap voor stap bezig 
beschikbare gegevens op de website te plaat-
sen. Dit vraagt enige tijd. De samenwerking 
met Artsennet moet zich verder ontwikkelen 
en het nieuwe secretariaat van de NVvR moet 
ingewerkt worden. 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN OP KORTE 
TERMIJN: 
• Invoering van zgn. mailinglists (discussies 

en informatie-uitwisseling via e-mail); 
• een Forum op de website. Dit is een discus-

sie die niet via de e-mail loopt, maar die  

direct op de site te lezen is; 
• aantrekken van sponsors. 

TOT SLOT 
Internet heeft zich ontwikkeld tot een meer 
dan volwassen medium voor communicatie. 
De NVvR ziet de vele mogelijkheden en wil ze 
benutten met de website NetRad. 

Een echt succes wordt het pas als u ook 
op internet zit. Niet alleen voor NetRad, maar 
er is zoveel meer informatie beschikbaar over 
radiologie. Minimaal zou elke afdeling een 
internetaansluiting moeten hebben. Een PC is 
er meestal al. Een modem zit erop of is voor 
weinig geld te koop. Sluit dit aan op een tele-
foonlijn op de afdeling en u en uw maatschap 
zitten op internet. 

Abonnementen op internet zijn tegenwoordig 
gratis verkrijgbaar. 

Tot ziens op internet! 
Frank Brouwer, bureauredacteur NetRad 
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Newsletter 

International Society of 
GLOBAL STEERING GROUP DEFINES 
FIRST PROJECTS 
The Global Steering Group for Education and 

Training in Diagnostic Imaging, organized 
last June by the ISR and the World Health 

Organization, has proposed a series of mono-

graphs on basic radiology by body systems as 

its first efforts. 

Publications on radiography of the mus-

culo-skeletal system, abdomen and obstetri-

cal region, chest and heart, trauma and 

neuro-radiology wilt make up the first group, 

announced Holger Pettersson of Lund, 
Sweden, co-chairman of the global steering 

group and chairman of the International 

Committee on Radiologic Education. 

Other initiatives will be developed on 

equipment maintenance, radiation protes-
tion, quality assurance and facility manage-

ment, said Harald Ostensen, WHO medical 

officer for diagnostic imaging and laborato-
ries and co-chairman of the global group. 

The steering group was a product of a 

four-day workshop on radiology education 

sponsored by WHO. Joseph A. Marasco, of 

Pittsburgh, Pennsylvania, USA, president of 

ISR, was workshop chairman. The group has 

commitments for participation from other 

international, continental and national socie-

ties. They include the World Federation Of 

Nuclear Medicine and Biology, the World 

Federation in Ultrasound Medicine and 

Biology, the European Association of Radio-

logy, the InterAmerican College of Radiology, 

the Asian Oceanian Society of Radiology, the 

American College of Radiology, the Radio-

logical Society of North America, the 

International. Society of Radiographers and 

Radiologic Technicians, the Mediterranean-

African Society of Ultrasound. The five WHO 

collaborating centers in Delhi, India; Lund, 

Sweden; Nairobi, Kenya; Philadelphia, 

Pennsylvania, USA and Trondheim, Norway 

also wilt participate. 

Dr. Pettersson said that he hopes to per-
suade various collaborating societies to take 

a lead on the proposed monographs and 

other efforts. The group hopes to explore  

print and electronic publishing, possibly with 

translation into several languages. Both co-
chairmen emphasized that, in addition to the 

steering group's own projects, they hope that 
the group can help to coordinate and distri-

bute the educational products of other radio-

logy groups. 

ISR 	PRO POSES NEW 0 FFICERS, 
BÉCLÈRE MEDALISTS 
Pending ratification by the International 

Committee when it meets in September in 
Buenos Aires, the ISR Executive Committee 

proposed a new slate of officers to begin 

terms at that time. 
Carl-Gustav Standertskjold-Nordenstam 

of Helsinki, Finland, the current president-

elect, succeeds to the presidency and the 
incumbent, Joseph A. Marasco, of Pittsburgh, 

Pennsylvania, USA, becomes immediate past 

president. 
George Klempfner of Melbourne, Victoria, 

Australia, the current secretary-general, was 

nominated as president-elect. Francisco 
Arredondo of Guatemala City, Guatemala, was 

nominated as secretary-general. Hans 

Ringertz of Stockholm, Sweden is the nomi-

nee for treasurer. 

The Executive Committee approved four 

radiologists to receive the Béclère Medal, 

the society's highest honor. They are Lenny 

Tan of Singapore, retiring past president; 

Ludovico DallaPalma of Trieste, Italy, far-

mer member of the Executive Committee; 

Jean Francois Moreau of Paris, France, cur-

rent ISR treasurer; and Sidney deSouza 

Almeida of Ameriana, Brazil, past presi- 

dent of the IACR. 	Dr. Tan will be the 

Béclère lecturer at ICR 2000 and Dr. 
DallaPalma wilt present the Fuchs lecture 

in Buenos Aires. 

PLANS FOR ICR 2000 NEAR 
COMPLETION 
More than 100 internationally renowned 
lecturers from four continents wik be the core 

faculty for five intense days of scientific pre-

sentations at ICR 2000, 4-8 September of this  

year at the Sheraton Hotel and Conference 
Center in Buenos Aires, Argentina. 

In addition to the invited speakers, ICR 

sponsors have issued a call for proffered 
papers. The program features 20 topic areas 

featuring contemporary imaging of major 

body systems. In addition, sessions on emer-

gency radiology, interventional procedures, 

history, education, forensic medicine, infor-

matics, malpractice and radiologic technolo-

gy are scheduled. 

The formal opening session is set for 1600 
hours on the opening day (Monday 4 

September) after a full day of scientific ses-

sions. A plenary session is scheduled at mid-

day of each meeting day. Two of those on 

Tuesday and Friday wilt feature the Beclere 

and Fuchs lectures of the ISR. Official langu-
ages are Spanish and English, with simulta-

neous translation provided for all sessions. 

The principal social activity on Wednesday is a 
tango night to acquaint visitors with 

Argentina's national dance. 
The scientific program has been organi-

zed by Ricardo Garcia-Monaco and Carlos R. 

Gimenez of the sponsoring Argentine socie-

ties with the assistance of Holger Pettersson, 
chairman of the International Committee on 

Radiologic Education, and Francisco Quiroz, 

representing the InterAmerican College of 

Radiology. Co-presidents are Ruben Gonzalez 

Villaveiran of the Argentine Radiological 

Society and Ernest 0. Briggs of the Argentine 
Federation of Radiology, Diagnostic Imaging 

and Radiant Therapy. The congress is co-

sponsored by the ISR and by the 
InterAmerican College of Radiology, of which 

Francisco Arredondo is president. 

Registration fees for ICR 2000 are US$300 

for radiologists until August and US$400 

thereafter. A special rate for physicians in 

their first five years after graduation is 

US$100 until August and US$150 thereafter. 

The rate for radiologic technologists is US$150 

until August and US$200 thereafter. The pro-

gram is approved for 38 hours of continuing 

medical education credit via the IACR and the 

Radiological Society of North America. 
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Voorlichtingsavonden 

Internet voor artsen 
KNMG/Artsennet en de WAA organiseren dit 

jaar opnieuw gezamenlijk avonden over het 
internet: hoe werkt het, wat kost het, welke 

apparatuur heb ik nodig, etc. Tevens: wat u er 

als medicus in de praktijk mee kunt (interes-

sante medische sites, zoeken naar medische 

informatie, discussiegroepen etc). 

Bent u geïnteresseerd in deelname, geef 

dan schriftelijk uw naam, evt. lidnummer, 

adresgegevens en de datum en locatie van uw 
voorkeur door aan: 

WAA seminars 

t.a.v. Alette Hoek 

Antwoordnummer 1551 

3500 VP Utrecht (postzegel niet nodig). 

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van 

deelname en een acceptgiro. 

Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact 

opnemen met Alette Hoek, 

telefoon (030) 247 43 28. 

Congres SMIC 

Experimentele Geneeskunde 
De Stichting Medisch Interfacultair Congres 

organiseerde op 4 maart 2000 een congres 

voor medisch studenten en co-assistenten 

met als thema 'Experimentele Geneeskunde' 

en als ondertitel 'Toekomst onder de loep'. De 
NVvR sponsorde dit congres en gaf acte de 

présence middels een poster over nieuwe ont-

wikkelingen in de Radiologie om zo de 

Radiologie meer bekendheid te geven bij 

medisch studenten (weergegeven op blz. 22). 

Een van de sessies op dit congres was gewijd 

aan 'Beeldvormende technieken'. Tijdens 

deze sessie werd door collega Ho gesproken 

over MRA en door prof. Moret en prof. 

Zonneveld over virtuele technieken. 

Ad van Gils 

Peter Pattynama 

WP, 

MEDEDELINGEN/VERSLAGEN 

Radiology 
Inquiries and registration forms should be 

placed with 21st International Congress of 

Radiology, Ana Juan Congresos, Sarmiento 

1562, 4 F - (1042) Buenos Aires, Argentina. 

The telephone is (+54-11) 4382-1874. 
The fax is (+54-11) 4382-6703. 

E-mail is registration@anajuan.com. 

The website is http://www.anajuan.com. 

ICR 2002 SCHEDULED FOR 
CAIRO, EGYPT 
The ISR has confirmed an agreement with the 

Egyptian Society of Radiology for sponsorship 
of ICR 2002 at the convention center in Cairo, 

Egypt in September 2002. Major committees 

have been appointed by the society and early 
planning for the program has begun. 

ISR WEBSITE EXPANDS E-MAILING 
LIST ADDED 
The ISR has expanded its electronic communi-

cation capacity by adding an e-mailing list to 
its website. 	National member societies, 

cooperating groups and interested individu-

als can subscribe to the mailing list. The mai-
ling list wilt contain messages from the ISR to 

its various publics and will be open for mem-

bers to post their own messages about 

international radiology topics or comments 

and invite responses from others viewing the 

mailing list. 

To become a subscriber, send an e-mail mes-
sage to Majordoms@lists.his.com  with the 

command "subscribe isr" in the text of the 

message along with the sender's own e-mail 

address. Anyone desiring to ask a question or 

otherwise to communicate with the ISR can 

do so by sending an e-mail message to 

<owner-isr@lists.his.corn>. A decision to 

cease subscribing can be implemented by a 

message to Majordomo@lists.his.com  with 

the phrase "unsubscribe isr". 
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CONGRES AGENDA 

2000 
01-01 May 
19th World Congress of the Intl. Union of Angiology , Ghent , 

Belgium, Fax : +32-92-33 85 97, E-mail: angiology@semico.be  

06-10 May 
WFUMB 9th World Congress in Ultrasound, Fortezza da Basso, 

Florence, Italy. Contact: 0.S.C. Bologna, Via S Stefano, 30 - 
40125 Bologna, Italy, Tel: +39-51-22 42 32, Fax: +39-51-22 68 55, 

E-mail: infoosc@osc.dsnet.it  

07-12 May 
Centennial Celebration of the American Roentgen Ray Society , 

Washington, DC, USA. American Roentgen Ray Society, Preston White 

Drive, Reston, VA 22091, USA. Tel: +1-703-648 89 92, 

Fax: +1-703-264 88 63 
22-26 May 
37th Annual Congress of the European Society of Paediatric Radiology 

(E.S.P.R.) & 23rd Postgraduate Course. Lisbon, Portugal. Congreas 

Secretariat, Eurocongressos, E-mail: eurocongressos@mail.telepac.pt  
May 31-June 3 
EACR XVI-2000 , Halkidiki, Greece 

Phone: +30-31-25 71 28 & 24 35 88, Fax: +30-31-23 18 49, 

Email: gsamaras@med.auth.gr  

10-14 June 
XXXIX National Congress of the Italian Society of Medical Radiology 
(SIRM) , Milan, Italy. Contact : S.I.R.M., E-mail: sirmedic@tin.it.  

21-24 June 
11th Annual Meeting and Postgraduate Course of the European 
Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, ESGAR 2000. 

Palais des Congres, La Grande Motte, near Montpellier, France. 

Info: Alpha Visa Congrès / ESGAR 2000, 624, rue des Grèzes, 34070 

Montpellier - France Tel.: +33-4-67 03 03 00, Fax: +33-4-67 45 57 97, 

E-mail: esgar2000@alphavisa.com  

04-08 September 
21th International Congress of Radiology ICR 2000, Buenos Aires, 

Argentina. Soc. Argentina de Radiologia, E-mail: info@icr2000-org.ar  

07-09 September 
24. Dreilndertreffen of DEGUM, OEGUM, SGUMB, Vienna, Austria. 

Info: Priv.Doz. Dr. G. Mostbeck, Rtintgeninstitut, Krankenh.d.Barmh. 

Blijder, A-7000 Eisenstadt, Austria. Tel.: +43-2682-60 14 71, 

Fax: +43-2682-60 14 69 

10-14 September 
CIRSE 2000 - Annual Meeting and Postgraduate Course of the 
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe. 

Maastricht, The Netherlands. CIRSE 2000 E-mail: congress@access.ch  

14-17 September 
17th Annual Meeting European Society For Magnetic Resonance In 

Medicine And Biology, Paris, France. ESMRMB Secretariat 

E-mail: OFFICE@ESMRMB.TELECOM.AT  

22-25 September 
7th European Symposium on Uroradiology, London, United Kingdom. 

Contact: Dr. Judith A.W. Webb, M.D., St. Bartholomews Hosp., West 

Smithfield, London EC1A 7BE, United Kingdom. Tel.: +44-171-601 83 

29, Fax: +44-171-601 83 23 

3-4 oktober 
MRI-symposium met diepgang Info: maatschap Radiologie 

Heerlen/Brunsum (Ph. J. de Korte), tel. (045) -576 66 66 

26-27 October 
Seventh Annual Meeting, European Society of Musculoskeletal 
Radiology (ESSR), Leiden, The Netherlands. Preliminary enquiries to 

ESSR 2000 Conference, Dr. W.R. Obermann , P.O. Box 2084, 2301 CB 

Leiden, The Netherlands. Tel. +31-71-527 64 34, Fax +31-71-527 52 

62, E-mail: Battum_C@mail.medfac.leidenuniv.nl  

November 26-December 1 
86th Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA), 

Chicago, USA Contact: Michael P. O'Connell, Director Meetings and 

Convention Services, 2021 Spring Road, 

Suite 600, Oak Brook, IL 6052 1, USA RSNA 

2001 
21-27 April 
9th Scientific Meeting and Exhibition of the International Society for 
Magnetic Resonance in Medicine, Glasgow, Scotland, UK. Contact: 

International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 2118 

Milvia Street, Suite 201, Berkeley, California 94704 USA. Phone: 

+1-510-84118 99, Fax: +1-510-841 23 40, Email: info@ismrm.org  

April 29-May 4 
Annual Meeting of the American Roentgen Ray Society, Seattle, WA, 

USA. American Roentgen Ray Society, Preston White Drive, Reston, VA 

22091, USA. Tel: +1-703-648 89 92, Fax: +1-703-264 88 63 

25-30 November 
87th Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA), 

Chicago, USA Contact: Michael P. O'Connell, Director Meetings and 

Convention Services, 2021 Spring Road, 
Suite 600, Oak Brook, IL 6052 1, USA RSNA 

2002 
April 28-May 3 
Annual Meeting of the American Roentgen Ray Society, Atlanta , GA , 

USA. American Roentgen Ray Society, Preston White Drive, Reston, VA 

22091, USA. Tel: +1-703-648 89 92, Fax: +1-703-264 88 63 

2003 
04-09 May 
Annual Meeting of the American Roentgen Ray Society , San Diego , 

CA , USA. American Roentgen Ray Society, Preston White Drive, 

Reston, VA 22091, USA. Tel: +1-703-648 89 92, 

Fax: +1-703-264 88 63 
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R A G EN 

Vragen aan het bestuur 
van de NVvR 

1 
e 

  

VRAAG VAN EEN PATIËNT 
Geacht bestuur, 
Op 8 december jl. had ik een gesprek met een 
internist. Dit gesprek had ik aangevraagd 
inzake het overlijden van mijn moeder in het 
ziekenhuis op 20 september 1981. 

Ik wilde graag precies weten waar mijn 
moeder aan overleden was. Van de internist 
heb ik vernomen dat mijn moeder in 1947 is 
behandeld met Thorotrast in een oogkliniek 
in Düsseldorf (Duitsland). Vanaf 1971 is mijn 
moeder herhaaldelijk voor onderzoeken hier- 
omtrent 	opgeroepen 	door 	de 
Universiteitskliniek in Heidelberg. Volgens 
deze kliniek heeft mijn moeder 32 ml 
Thorotrast toegediend gekregen. Dit middel 
heeft, volgens de arts, haar lever afgebroken, 
waardoor er maagbloedingen en uiteindelijk 
slokdarmbloedingen zijn opgetreden, waar-
door ze overleden is. 

Voor nadere informatie m.b.t. het middel 
Thorotrast verwees hij mij door naar uw ver-
eniging. 

De volgende vragen wil ik u dan ook graag 
stellen: 

1. Wat is precies Thorotrast? 
2. Wat doet Thorotrast? 
3. Zijn er, voor zover bekend, ook gevol-

gen voor het nageslacht? NB. Zowel mijn zus 
als ik hebben beide borstvoeding gehad. 

Ik hoop dat u mijn vragen kunt beant-
woorden en zie uw antwoord dan ook met 
belangstelling tegemoet. 

ANTWOORD 
Uw brief met vragen over thorotrast is in goede 
orde ontvangen. Ik beantwoord uw vragen 
summier omdat ik geen deskundige ben op dit 
gebied. Thorotrast is namelijk al zeer lang uit 
de handel in verband met de bijwerkingen. 

Thorotrast is een contrastmiddel dat in de 
jaren 1930 tot 1950 gebruikt werd bij reintgen-
onderzoeken van onder andere bloedvaten. 
Omdat dit middel radioactief was en niet door 
het lichaam werd uitgescheiden ontstonden er 
problemen. Deze problemen konden plaatselijk 
ontstaan indien er contrastmiddel buiten het 
bloedvat terechtkwam. Ook konden er proble-
men ontstaan in bijvoorbeeld de lever en milt 
waar het werd opgeslagen in cellen die belast 
zijn met het zuiveren van het bloed (RES-sys- 

teem). Omdat het contrastmiddel niet goed 
door deze cellen kon worden verwerkt bleven 
vrij grote restanten achter in lever en milt. De 
radioactiviteit van het middel zorgt voor jaren-
lange bestraling ter plaatse met als mogelijk 
gevolg het ontstaan van littekenweefsel of kan-
ker. Het is heel goed mogelijk dat de lever van 
uw moeder door littekenweefsel verschrompeld 
is met alle gevolgen van dien (maag- en slok-
darmbloedingen). 

Dat het middel ook voor u gevolgen heeft is 
niet waarschijnlijk. Ik heb in de literatuur (via 
het internet) geen gegevens kunnen vinden 
over thorotrast en moedermelk. Omdat het 
middel gevangen zit in het RES-systeem en niet 
met het bloed vrijelijk door het lichaam 
stroomt is het niet te verwachten dat de moe-
dermelk thorotrast kan bevatten. 

Jan. 2000 
Roel van Dijk Azn 

VRAAG 
Is een jodiumhoudend contrastmiddel ge-
vaarlijk bij patiënten die Glucophage (metfor-
mine) gebruiken? 

ANTWOORD 
Glucophage (metformine) is een veelgebruikt 
geneesmiddel bij de behandeling van diabetes 
mellitus type II. Metformine werkt onder ande-
re door remming van de gluconeogenese in de 
lever, hetgeen gepaard gaat met een stijging 
van de lactaatspiegel binnen normaalwaarden. 
De plasmahalfwaardetijd bedraagt 1,5 tot 5 
uur. De nier is verantwoordelijk voor 90% van 
de klaring. Accumulatie van metformine bij 
nierfalen kan leiden tot lactaatacidose. Dit is 
een zeldzame complicatie met een incidentie 
van drie gevallen per 100.000 patiëntjaren, 
maar de mortaliteit bedraagt 50% [1-3]. 

Intravasculaire toediening van een jodium-
houdend contrastmiddel kan gepaard gaan 
met een — doorgaans passagere - daling van de 
nierfunctie. In combinatie met metformine kan 
jodiumhoudend contrastmiddel een lactaataci-
dose tot gevolg hebben. Uit een literatuurana-
lyse van McCartney [4] et al. blijkt dat er sinds 
de introductie van metformine 18 gevallen 
van lactaatacidose na toediening van jodium- 

houdend contrastmiddel beschreven zijn. 
Ter voorkoming van deze zeldzame maar ern-

stige complicatie neemt de fabrikant van metfor-
mine een defensieve houding aan. Hij adviseert 
geen metformine te geven tussen 48 uur voor en 
48 uur na contrastinjectie. Het middel mag pas 
hervat worden als er weer een normale nierfunc-
tie is. Mede gelet op het grote aantal gebruikers 
van metformine heeft dit advies grote gevolgen 
voor de dagelijkse praktijk. 

De vraag is of dit advies moet gelden voor 
alle patiënten die metformine gebruiken. Uit 
de literatuuranalyse van McCartney blijkt dat 
metformine gecontraïndiceerd was bij 17 van 
de in totaal 18 patiënten die een lactaatacido-
se ontwikkelden na contrastmiddel. Dit betrof 
16 patiënten met een verminderde nierfunctie 
(creatinineklaring <50 ml/min) en 1 patiënt 
met leverfalen. 

Uit deze analyse kan geconcludeerd worden 
dat het niet noodzakelijk is metformine 48 uur 
voor toediening van een jodiumhoudend con-
trastmiddel te staken, mits er bij deze patiënten 
geen contra-indicatie geldt voor het gebruik van 
metformine. Is er een verminderde nierfunctie 
dan dient, naast pre- en posthydratie, de met-
formine 48 uur voor toediening van het con-
trastmiddel gestaakt te worden. Indien de cre-
atinineklaring lager dan 50 mVmin blijft, dan 
mag de metformine niet meer hervat worden. 

Literatuur 
1 Bailey Cl, Turner RC. Metformin. N Engl. J Med 

1996;334:575-9. 

2 Sirtori CR, Pasik C. Re-evaluation of a biguanide, 

metformin. Mechanism of action and tolerabitity. 

Pharmacol Res 1994;30:187-228. 

3 Wiholm BE, Myrhed M. Metformin-associated lactic 

acidosis in Sweden 1977-1991. Eur J Clin Pharmacol 1993; 

44:589-91. 

4 McCartney MM, Gilbert FJ, Murchison LE, Pearson D, 

McHardy K, Murray AD. Metformin and contrast media - a 

dangerous combination? Clin Radiol 1999;54:29-33. 

Januari 2000 
Dr. Marc A. G.J. ten Dam, nefroloog/internist 
Dr. Roel van Dijk Azn, radioloog 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
Dr. Frank B.M. Joosten, radioloog 
Academisch Ziekenhuis Nijmegen St. Radboud 
Nijmegen 
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In memoriam C.C. van Schaik 
Op 5 februari is Carl van Schaik overleden aan een hartinfarct. Hij werd 51 jaar. Hiermee is hij toch 
onverwacht weer zijn eigen weg gegaan. Hij ging zijn eigen weg toen hij ging varen. Hij ging zijn eigen 
weg toen hij arts wilde worden. Al deze wegen waren zwaar voor hem, maar je kon het begrijpen en 
er vrede mee hebben. 

Maar met deze laatste weg hebben wij geen vrede. Juist omdat hij nog meer wegen wilde bewan-
delen. Management kreeg steeds meer zijn belangstelling, en daar waar hij merkte dat hij gewaar-
deerd werd, zoals op de röntgenafdeling en in de Specialisten Vereniging Midden Holland, liet hij ook 
zien dat hij dat kon. Niet alleen door zijn overzicht van grote lijnen, zonder de details uit het oog te 
verliezen, maar ook door zijn natuurlijke drang om zich bij een ieder betrokken te voelen. Die betrok-
kenheid ging ver. Hij spande zich in voor iedereen die een serieus beroep op hem deed. En met den 
serieus beroep bedoel ik niet diegenen die voor hun eigen gemak wat af wilden schuiven, maar die-
genen die daadwerkelijk een serieus probleem hadden en het zelf vaak niet eens toe wilden geven. Met 
grappen en grollen kwam hij dan toch achter datgene wat deze mensen dwars zat en stelde dan direct 
alles in het werk om hen te helpen. Juist deze vérgaande sociale betrokkenheid heeft met name op de 
rëntgenafdeling gezorgd voor een sterke bindende factor. 

Carl van Schaik wilde wat van zijn leven maken. Hij wilde wat laten zien en hij wilde iets neerzetten. 
En dit is hem ook gelukt. Mede dankzij hem hebben wij een goed functionerende röntgenafdeling en 
een harmonieuze maatschap. Zo ook hebben wij aan hem als secretaris en voorzitter van de 
Specialisten Vereniging Midden Holland twee raamovereenkomsten met een tripartite meerjarenover-
eenkomst te danken; niet alleen voor het Beatrixziekenhuis, maar ook voor het Albert Schweitzer 
Ziekenhuis, het Groene Hart Ziekenhuis en het Hofpoort Ziekenhuis. 

Carl was sportief. Bij sportevenementen kon je niet om hem heen; hij was een echte captain. Maar 
ook het organiseren van feesten vond hij heerlijk. Op diners en feesten nam hij vaak de leiding met 
behulp van zijn sonore stemgeluid. Zijn stemvolume had hij overgehouden aan zijn stuurmanschap; 
als hij dacht dat een patiënt er wat in- en uitademen betreft een ander idee op nahield dan hij, maak-
te hij zijn opdracht wel zó duidelijk dat zowel patiënten als personeel in aangrenzende kamers van 
schrik in ieder geval wél de adem inhielden. 

Al met al heeft Carl heel veel voor elkaar gekregen waarop hij terecht trots kon zijn. Ondanks al zijn 
bestuurlijke activiteiten bleef Carl direct en recht door zee en verfoeide hij huichelarij en achterklap. 
Helaas is hem dat de afgelopen jaren in zijn werk niet bespaard gebleven en merkten allen die direct 
met hem samenwerkten hoezeer hem dit aangreep en pijn deed. Ondanks zijn mensenkennis kon hij 
er niet over uit dat mensen zo met elkaar om konden gaan. Hoe ik ook probeerde hem ervan te over-
tuigen dat sommige mensen nu eenmaal anders in elkaar zaten, het bleef knagen aan zijn diepge-
wortelde rechtvaardigheidsgevoel. 

Dit rechtvaardigheidsgevoel, dat hij met luide stem uitdroeg, was er ook de oorzaak van dat hij zo lang 
de primus inter pares was van onze maatschap. Vaak maakte hij ons duidelijk dat wat hem betreft ieder 
ander van de maatschap het op elk moment mocht overnemen, maar eigenlijk vonden wij allen dat hij 
het prima deed. Zoals een aardige collega zei: 'De rëntgen is Van Schaik'. 

Maar Carl is niet meer. Hij is weggegaan op dezelfde drastische manier waarmee hij kwam en meer dan 
tien jaar heeft gefunctioneerd. Wij zullen het allen nu zonder hem moeten doen, maar wij zullen hem 
niet vergeten — en wat nog het belangrijkste is: wij zullen hem niet verloochenen. 

Olie Dommerholt, 
namens de medewerkers van de Afdeling Radiologie van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem 

. • 	. 	 • 
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PERSONALIA 

De NVvR 

feliciteert 

PROMOTIES 
Dr. R.P. Beekman 

Dr. K.Y.J.A.M. Ho 

Dr. L.J.M. Kroft 

Dr. B.P.F. Lelieveldt 

Dr. R.A. Niezen 

Dr. F.A. Pameijer 

Dr. J.J.M. Westenberg 

INSCHRIJVING ALS RADIOLOOG 
IN REGISTER MSRC 
Dr. E.J.R. van Beek, Sheffield 

Mw. S.W. de Bie, Utrecht 

W.L. van der Burg, Leusden 

T. Doesburg, Badhoevedorp 

Mw. D.G. Franssen-Franken, Nigtevegt 

B.A.A.M. van Hasselt, Hattem 

J.J. Hermans, Groningen 

L.R. Hermina, Curacao 

M. van Leersum, Utrecht 

S.J. Maresch, Nijmegen 

Mw. A.M.B. Nollen, Eindhoven 

T.H. Pels Rijcken, Amsterdam 

B.J.M. Posthuma, Den Haag 

J.A. de Priester, Naarden 

L.G.B.A. Quekel, Leusden 

Dr. S.A. Rebergen, Den Haag 

M.A.H. Ribbert, Bussum 

PROFESSORAAT 
Op 14 december 1999 werd dr. M. Oudkerk uit 

de Daniel den Hoed Kliniek benoemd tot 

Visiting Professor aan The Clinical Medical 

College of Shanghai Medical University en 

Shanghai First People's Hospital. 

(advertentie) 

Te koop 
Grainger and Allison, 3e druk. 

Nieuw, deels nog in originele verpakking. 

Richtprijs: f. 950,-. 

J. van Spiunder 
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Gevraagd 

Redacteur (m/v) 
voor MemoRad 

Welke radioloog wil het enthousiaste 
redactieteam van MemoRad versterken? 

MemoRad moet een levendig verenigings-

blad zijn waarin belangrijke gebeurtenis-

sen weergegeven worden, mededelingen 

worden gedaan, maar waarin vooral ook 

gecommuniceerd en gediscussieerd moet 

worden. 

De nieuwe redacteur krijgt een cursus 

journalistiek aangeboden. Daarnaast kan 
worden voorzien in professionele begelei-

ding. 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit 

acquisitie van artikelen (samen met de 

andere leden van de redactie), redigeren 

van het te publiceren materiaal (met 

name medisch-inhoudelijk) en het afne-

men van interviews. Daarnaast is er 

intensief contact met de redactie van 

NetRad. 

Bereidheid tot het werken met e-mail en 

internet is vereist. 

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door 

Roel van Dijk Azn, 

telefoon 024 - 3 657 657 (sein 2175) of 

's avonds 026 - 3 515 811. 

PERSONALIA 

(advertentie) 

Werkgroep 
Beleidsplan 

Enkele leden van de Werkgroep Beleidsplan gaven op 13 maart jl. tijdens de bestuursvergadering een toelichting op 

het concept. Zittend v.l.n.r. Loek Winter, Freek Herfkens en Ard den Heeten. Staand v.Ln.r. Peter Pattynama, 

Harmien Zonderland, Rob de Vries, Roel van Dijk en Ad van Gils. 

In memoriam Hans Jansen 
Hans Jansen werd op 14 december 1927 te Tegal (Indonesie) geboren. Na zijn studie 

geneeskunde in Leiden en specialisatie tot radioloog/radiotherapeut in de Gemeente 

Ziekenhuizen aan de Zuidwal te Den Haag, volgde een korte periode als radiotherapeut in 

de Zuidwal. 

Van 1966 tot medio 1990 was Hans radioloog in Hengelo. In het toenmalige Gerardus 

Majella Ziekenhuis heeft hij de Afdeling Radiologie opgebouwd. Tijdens het fusietraject was 

de maatschap Hengelose Radiologen in 1980 de eerste nieuw gevormde maatschap die op 

de toen nog twee locaties van het Streekziekenhuis Midden-Twente functioneerde. 
Hans was een markante persoonlijkheid. Hij had hart voor de zaak en was een echte GM-

er. Die locatie heeft hij, terecht, als zijn levenswerk beschouwd. Hij bepaalde het gezicht en 

de uitstraling van de afdeling. Het was een voorrecht met hem te mogen werken. 

Problemen met zijn gezondheid leverden toenemend fysieke beperkingen op die hij 

gezien zijn karakter moeilijk kon accepteren. In 1990 is Hans met pensioen gegaan. Hij 

heeft altijd contact met 'zijn mensen' gehouden. Hij was een nuchter en wijs man. Een 

beschrijving van zijn laatste jaren zou hij ongetwijfeld hebben geplaatst in het kader van de 

betrekkelijkheid van alle aardse bestaan, streven en activiteit. 

Op 30 april 1999 hebben wij definitief afscheid moeten nemen. Hij ruste in vrede. 

Annette Alberink, 

Streekziekenhuis Midden-Twente 
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PERSONALIA 

Nieuwe bestuursleden NVvR 

K. BORSJE, 
PENNINGMEESTER 

PROF.DR. P. M .T. PATTYNAMA, 
VICE-VOORZITTER 

Peter 	Pattynama 

(Rotterdam, 1962) 

studeerde 	vanaf 

1980 Geneeskunde 
aan de Rijksuniver-

siteit Leiden, waar 

hij in 1987 het arts-

examen behaalde 

(cum laude). In dat-
zelfde jaar begon hij 

de opleiding Radiologie op het Academisch 

Ziekenhuis Leiden, met als opleider prof.dr. 
A.E. van Voorthuisen. In 1992 liep hij een 

stage interventieradiologie op het Miami 

Vascular Institute, Florida. Na registratie in 

het specialistenregister in 1992 werd hij staf-

lid Radiologie op het AZL, met o.a. hoofd-

schappen in de urogenitale radiologie, dopp-

lerechografie en vaat- & interventie-

radiologie. In 1994 promoveerde hij bij prof. 

Van Voorthuisen op het proefschrift 

'Functional MRI of the heart', waarvoor hij de 

Philips-prijs voor klinisch-radiodiagnostisch 

onderzoek ontving. Eind 1998 aanvaardde hij 

het hoofdschap van de sectie vaat- & interven-

tieradiologie van de Afdeling Radiologie van 

het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (hoofd: 

prof.dr. G.P. Krestin). In mei 1999 volgde 

benoeming tot hoogleraar in de interventie-

radiologie aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Hij is hoofdonderzoeker van meer-

dere wetenschappelijke projecten, o.a. de mul-

ticentrische ANTELOPE-ontwikkelingsgenees-

kundestudie betreffende optimalisatie van dia-

gnostiek bij verdenking op longembolie. 

Peter Pattynama trad op 17 februari aan 
als vice-voorzitter. Hij is getrouwd en heeft 

drie kinderen.  

Koen Borsje studeerde 
geneeskunde, na een 

jaar scheikunde, aan 

de Rijksuniversiteit 

Utrecht. In 1984 

behaalde hij het arts-

examen. Tijdens mili-

taire dienst werkte 

hij in het Militair 

Hospitaal A. Mathijs-
sen op de Afdeling Radiologie. Hierna begon 

hij zijn opleiding tot radioloog in het AZU bij 

prof.dr. C.B.A.J. Puylaert en prof.dr. P.F.G.M. 

van Waes. In deze periode was hij rentmees-

ter van de Sectie Aspirant-leden van de NVvR. 

Sedert 1991 is hij werkzaam in maatschaps-

verband bij de afdelingen Radiologie van 

het Baronieziekenhuis te Breda en het 
Pasteurziekenhuis te Oosterhout. 

Koen Borsje trad op 17 februari aan als 
penningmeester. Hij is getrouwd en heeft 5 

kinderen. Zijn hobby's zijn onder andere zei-

len, tennis en hockey. 

DR. A. P. G . VAN GILS, 
LID 

Ad van Gils behaalde 
in 1973 het diploma 

gymnasium-(3 aan het 

St. Odulphus Lyceum 

te 	Tilburg. 	Hij 

studeerde genees-

kunde van 1973 tot 

1980 aan de Katho- 

lieke 	Universiteit 
Nijmegen. 

Aansluitend trad hij in dienst bij de 

Koninklijke Landmacht als militair arts. Van 

november 1982 tot november 1983 volgde hij 

de huisartsenopleiding aan de Rijksuniver-

siteit Utrecht. In februari 1986 werd begon-

nen met de opleiding Radiodiagnostiek in het 

Academisch Ziekenhuis Leiden (opleider: 

prof.dr. A.E. van Voorthuisen). Vanaf zijn 
inschrijving in het Specialisten Register op 1 

februari 1991 is hij, met onderbrekingen voor 

sabbaticals in Walter Reed AMC, USUHS en de 
University of Virginia, werkzaam als radioloog 

in het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het 

Centraal Militair Hospitaal te Utrecht. In 1994 
promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit 

Leiden op het onderwerp 'MR Imaging and 

MIBG scintigraphy of Paragangliomas'. Zijn 

aandachtsgebieden zijn musculoskeletale en 
abdominale MRI. Ad van Gils is op 30 septem-

ber 1999 lid geworden van het bestuur van de 

NVvR en heeft in zijn portefeuille de Radio-
logendagen, Europese zaken en het IRIN. 

Hij is getrouwd en heeft 2 dochters, een 

tweeling, van 15 jaar. Zijn hobby's zijn poli-
tieke en militaire geschiedenis en negentien-

de- en vroegtwintigste-eeuwse schilderkunst. 
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High speed, high resolution 

Multi slice 
Helical CT 

Expanding diagnos ic horizons 

 

Multi-slice technology is the most important 

breakthrough in CT imaging since Toshiba 

introduced helical scanning. Combined with 

Aquilion, a new dedicated 0.5 second high-

speed rotation helical CT scanner, multi-slice 

technology enables scanning of up to 8 slices 

per second, setting a new standard in CT. 

In multi-slice helical CT four simultaneous 

slices can be selected in the range from 

slices per second 

4. simultaneous slices 

0.5 mm to 10 mm thickness with the optima) slice 

thickness chosen depending upon the application.ln high 

resolution CT, 4 slices of 0.5 mm provide superb tissue 

definition in the shortest possible examination time. 

Compared to an existing 1 second helical CT scanner the 

Aquilion with Multi-slice helical CT is approximately eight 

times faster, enabling you to develop and expand your 

clinical applications. 
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D IVERSEN 

Osman Ratib 

Bij de voorplaat 

De kunst van het waarnemen 
Beeldevaluatie heeft drie dimensies: 

beeldkwaliteit, waarneming en herken-

ning, en interpretatie van de bevindingen. 

iR eschrijvende aspecten van beelden 

en de interpretatie van de herken-

de bevindingen steunen zwaar op 

de kennis, scholing en ervaring van de waar-

nemer. Het proces van perceptie, waarbij de 

impliciete informatie 

van het beeld expliciet 

naar het niveau van 
bewustzijn en besluit-

vorming wordt overge-

heveld, is een functie 

die radiologen zich 
eigen maken door 

scholing en klinische 

ervaring. De radioloog 
heeft de inherente nei-

ging om te zoeken naar 

identificeerbare anato-

mische structuren of 

verwachte afwijkingen; 

hij doet dit door men-

taal te vergelijken met 

bekende patronen en 

vormen. Een bepaald 

beeldkenmerk moge 

door iedereen worden 

waargenomen 	(her-

haaldelijk gefixeerd), toch kan er een verschil 

van mening optreden wanneer verschillende 

waarnemers aanspraak maken op verschillen-

de niveaus van ogenschijnlijke volmaaktheid 

van gezochte objecten en vormen. Waar het 

gaat om het ontdekken van eenvoudige voor-

werpen in een gecamoufleerde omgeving, zijn 
radiologen niet beter dan leken. Echter, in 

het geval van medische beelden — en artsen  

zijn ervoor opgeleid die te herkennen —

bestaan er grote verschillen tussen radiolo-
gen en leken. Omgekeerd kunnen onge-

schoolde waarnemers beeldvormen en her-

kenbare objecten identificeren die aan de 

waarneming van de radioloog totaal voorbij-
gaan vanwege zijn bevooroordeelde kennis 

van de basale anatomische en fysische struc-
turen. 

De op de voorplaat van MemoRad nu en in 

het vervolg af te beelden geïllustreerde 

essays tonen dat door een geschikte presen-

tatie en reproductie van geselecteerde beel- 

den de suggestie van niet-anatomische vor-

men en objecten kan warden gewekt. 

Vervanging van de uitermate geschoolde en 

op kennis gebaseerde perceptie van deze 

beelden door een meer artistieke en cognitie-

ve vorm van waarnemen, Leidt tot het zien 

van onverwachte gedaanten. 

De afbeeldingen zijn geselecteerd op 

basis van de aanwezigheid van bepaalde  

beeldkenmerken die doen denken aan niet-

medische beelden. Alle beelden zijn gedown-

laad vanuit een digitaal archief van het zie-

kenhuis-PACS naar een dedicated beeldbewer-

kings-werkstation. Er werd gebruikgemaakt 

van speciale beeldbewerkingsapparatuur om 

de beelden te verbeteren, met het doel het 

door de waarnemer geobserveerde beeld op 

te luisteren en te versterken. 

De afbeeldingen waren weliswaar speciaal 
geselecteerd vanwege hun 'non-klinische' 

kenmerken, toch werden de bedoelde beelden 

door andere waarne-

mers niet altijd ont-
dekt. De neiging van 

een radioloog om te 
zoeken naar identifi-

ceerbare anatomische 

structuren of verwach-
te afwijkingen leidt 

vaak tot het niet waar-

nemen van andere in 
de afbeelding mogelijk 

zichtbare fotomonta-

gebeelden. Echter, de 

bewerkte 	beelden 
waren duidelijk behulp-

zaam bij de ontdekking 

van de verborgen 
afbeelding. 

Dr. Osman Ratib, KO, 

PhD Associate Professor 

Department of Radiology 

Clinique de Genolier, CH-1272 Genolier 

Switzerland — Tel. +42-22-366 94 65 

Fax +42-22-366 94 82 

E-mail ratib@ccig.ch  

http://expasy.hcuge.ch/UIN  
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DIVERSEN 

Wenken voor auteurs 
MemoRad is een van de uitgaven van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, naast 

NetRad (webpagina: http://www.artsennet.nl/NVvR),  het Jaarboek met de ledenlijst 

en EduRad (met samenvattingen van de Sandwich-cursussen). 

emoRad dient om de doelstellin- 

gen van de NVvR te verwezenlij- 

ken, namelijk het bevorderen van 

de Radiologie en de belangen van de leden. 

MemoRad moet dan ook een podium zijn voor 

nieuwe ontwikkelingen, discussies en verder 

voor alles wat er leeft binnen de NVvR. 

Hoewel het accent ligt op het verenigingsle-

ven, de leden en maatschappelijke ontwikke-
lingen, zijn ook wetenschappelijke artikelen 

welkom. 

Daarnaast wordt aandacht geschonken 
aan inaugurele redes, afscheidscolleges, 

recent verschenen proefschriften, congres-
agenda etc. 

Eindverantwoordelijk voor de inhoud is de 

secretaris van de Nederlandse Vereniging 

voor Radiologie. 

AANKLEDING VAN ARTIKELEN 
Om van MemoRad een aantrekkelijk blad te 

maken en tevens het verenigingsleven te sti-

muleren, vragen wij aan de auteurs om op de 

volgende wijze mee te werken aan de artike-

len. 

1. Verzin een pakkende, uitdagende titel 

2. Stuur een (pas)foto mee 

3. Vermeld onder de titel roepnaam en 

achternaam 

4. Geef zelf een aanzet voor tussenkopjes 

om de structuur van het artikel te 

accentueren 

5. Vermijd lange zinnen en onnodig gebruik 

van niet-Nederlandse terminologie 

6. Vermeld onder het artikel: 
6.1. titel(s), alle voorletters en 

achternaam 

6.2. belangrijkste (beroepsmatige) 

bezigheid, bijvoorbeeld radioloog, 

neuroradioloog, emeritus-

radioloog, etc. 

6.3. voor het artikel relevante functies, 

bijvoorbeeld voorzitter CVB 

6.4. instituut waar auteur werkzaam is: 

naam en plaatsnaam 

6.5. correspondentieadres 

Belangrijk: GEEN ACCENTUERINGEN aanbren-

gen in de tekst zoals vet, onderstreept en 

cursief, en maak uitsluitend gebruik van ÉÉN 
LETTERTYPE en LETTERGROOTTE. 

INZENDEN VAN KOPIJ 
Kopij dient digitaal te worden aange-

leverd, bij voorkeur per e-mail naar 

memorad@radiologen.nl. Het alternatief is 
het opsturen van een diskette naar het secre-

tariaat van de NVvR (Postbus 1988, 5200 BZ 

's-Hertogenbosch). 

ILLUSTRATIES 
Illustraties en foto's kunnen per post worden 

opgestuurd indien geen gedigitaliseerde ver-

sie voorhanden is. Illustraties dienen te zijn 

genummerd en voorzien van naam van de 

auteur en indicatie van de bovenzijde. Foto's 

mogen niet beschadigd worden door bijvoor-

beeld paperclips. 

Onderschriften worden op een aparte 

pagina vermeld in de tekst. 

Waar nodig dient de auteur bij de eige-

naar van het auteursrecht om toestemming te 

vragen voor reproductie van de figuren. 

LITERATUURVERWIJZINGEN 
In de tekst worden verwijzingen aangegeven 

met arabische cijfers tussen vierkante haken: 

[1]. Deze nummers corresponderen met de 
opgave in de literatuurlijst. Deze lijst wordt 

onder het kopje 'Literatuur' geplaatst aan het 

eind van de tekst. 

De literatuurlijst is opgesteld volgens de 

Vancouver-methode. Na het cijfer volgen 

namen en voorletters. Indien er meer dan 

zeven auteurs zijn worden alleen de eerste  

zes genoemd en vervolgens et al. Vervolgens 

de volledige titel van de publicatie, naam van 

het tijdschrift volgens de Index Medicus met 
het jaartal, jaargangnummer, gevolgd door 

de eerste en laatste bladzijde. Bij handboe-

ken volgen na de naam van de redacteur de 
titel, plaats, uitgever en jaar van publicatie. 

VOORBEELDEN: 
1. Wit J de, Hein P. Nieuwe ontwikkelingen in 

radiologie op Nederlandse zeeschepen. Ned 
Tijdschr Geneeskd 2000;126:13-8. 

2. Ruyter MA de. Kosmische straling. In: 

Nelson B, red. Handboek stralingshygiëne. 

Rotterdam: Hulst, 2001. 
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Today's radiology department must achieve 

ever higher patient throughput and efficiency 

- without compromising patient care. That is 

why you are convinced that the future of 

radiology is digital. Only a largely digital health 

care environment will be able to cope with 

tomorrow's need for productivity. Agfa will get 

you there. VVith Impax, we already offer you a 

complete digital networking solution. A proven 

solution, at work in many hospitals worldwide. 

An accessible solution which you can incorporate 

gradually according to your requirements and 

your budget. A versatile solution, smoothly 

integrating all your modalities and imaging 

Agfa-Gevaert NV • B 2640 Mortsel • Belgium 
Visit our website at http://www.agfa.com  
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systems - be they from Agfa or other vendors. 

And, above all, a quality solution incorporating 

Agfa's century of experience in medical imaging. 

While you concentrate on diagnosis, Impax 

takes care of the information flow. 

With Agfa the digital 

environment is yours. 

Today. So why wait ? 
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