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Nederland in de running
voor ESR-president 2021?
Recent heeft de ESR bekend gemaakt dat prof. Regina
Beets-Tan is voorgedragen als een van de genomineerden voor de positie van ESR 2nd Vice President. Deze
gelukkige zal dan in 2021 de stoel van ESR President
mogen bekleden. Er heeft al eerder een Nederlander
aan het hoofd mogen staan, prof. Gabriel Krestin uit
het Erasmus MC. Hij was de ESR President in 2012.
Wij spraken met Regina over haar motieven en haar
Europese ambities.

Regina Beets-Tan

Wat houden de functies in?
De ESR President neemt zitting in de
ESR Board of Directors (BoD). Deze bestuurt, samen met de andere BoD-leden
en de Executive Council, de ESR. De
leiders behartigen de belangen van de
inmiddels bijna 84.000 ESR-leden. Op
de agenda staan naast het ECR-congres
ook interne zaken zoals strategie, onderwijs en opleiding, congres, onderzoek,
kwaliteit en veiligheid, evenals externe
politieke zaken rond Radiologie die een
belangrijke impact kunnen hebben op de
ontwikkelingen binnen ons vakgebied.
Wat zie jij als je belangrijkste opdracht
als je aan het hoofd van ESR zou mogen
staan? Wat is je motief?
Met kop en schouders zie ik het als mijn

belangrijkste opdracht de positie van
de Radiologie te versterken in het snel
veranderende zorglandschap. We staan
voor een tijdperk waarin de Radiologie
meer dan ooit een centrale rol zal moeten spelen in het multidisciplinair team.
Door nieuwe technologie en computerbeeldvorming te combineren met kennis
rond ziekte en behandelopties krijgen we
de kans om onze expertise te vergroten
en de behandeling nog preciezer aan te
sturen. Ik ben ervan overtuigd dat door
onze kennis te vergroten, niet alleen
binnen maar ook buiten ons eigen vakgebied, dit ten goede zal komen aan de
kwaliteit van de radiologie, de zorg voor
de patiënt en de positie van Radiologie
binnen het multidisciplinair behandelteam.

Samenwerking van ESR met andere medische professionals en invloedrijke professionele organisaties zal de zichtbaarheid en stem van Radiologie in Europa
en daarbuiten alleen maar versterken.
Mijn bestuurlijke functies, onder andere
in de NVvR, ESOI en ESGAR, hebben mij
de benodigde ervaring en kwaliteiten
gegeven om de positie te kunnen bekleden. Doordat ik jaren in de ESR-commissies actief ben geweest weet ik wat
er in de ESR speelt, en door mijn huidige
plaats in de ESR Executive Council weet
ik wat de doelen zijn van de ESR. Ik heb
gezien hoe je vanuit ESR-leiderschapsfuncties een belangrijke richting kunt
geven aan de toekomst van Radiologie,
een toekomst met best wel veel uitda- U
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we hiervoor in gesprek dienen te gaan
met de clinici. Toen waren multidisciplinaire besprekingen nog helemaal geen
routine. Samen met de clinici organiseerde ik de eerste bespreking in Maastricht. Ik zal dat moment nooit meer vergeten, het was best spannend om plots
gehoord te worden in de besluitvorming
over een behandeling. Maastricht UMC
was mijn thuisbasis gedurende twintig
jaar. Het was een onvergetelijke tijd, en
ik heb samengewerkt met geweldige en
kundige collega’s. Ik heb ook het voorrecht gehad leiders te hebben die mij de
vrijheid hebben gegeven om te groeien.
Ik ben hen daar zeer dankbaar voor.

gingen, maar vooral ook nieuwe kansen.
Ik ben er klaar voor om de uitdaging aan
te gaan!
Je bent al jaren zeer actief binnen de
diverse Europese verenigingen. Welke
functies bekleed je momenteel?
In de ESR Executive Council zit ik de
ESR-publicatiecommissie voor. Deze
houdt zich bezig met projecten zoals
bijv. de ESR journals, ESR newsletters,
EPOS, etc.
Nu ben ik ook de voorzitter van de ESOI,
en in 2019 zal ik voorzitter van de ESGAR
worden.
Vanuit deze posities maak ik me hard
voor de samenwerking tussen radiologen
en clinici en heb ik allianties gesloten
met medische, chirurgische en radiotherapeutische verenigingen zoals o.a.
de ESMO, ESSO en ESTRO. We verzorgen gezamenlijk postgraduate onderwijs
voor radiologen en clinici. Als ESR-vertegenwoordiger zit ik ook in het bestuur
van de European CanCer Organisation
(ECCO). Dit is een organisatie waar alle
Europese verenigingen in de oncologie
en ook belangrijke patiëntenverenigingen deel van zijn. De ECCO houdt zich
bezig met beleidszaken in de Europese
oncologie. Ook zitten we hier aan tafel
met de European Association of Nuclear
Medicine (EANM). Hier ligt voor ons een
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mooie kans om samen te werken met de
medische professionals en de patiënten,
om zo onze kwaliteit en zichtbaarheid te
verbeteren.
Vertel ons eens iets over jouw loopbaan.
Ik ben gestart met radiologie in het
Utrecht UMC, heb toen een uitstap gemaakt naar de radiotherapieopleiding
in Leuven om vervolgens de opleiding
radiologie voort te zetten in het Maastricht UMC. Dit pad was bepalend voor
de rest van mijn loopbaan. Ik wilde me
inzetten om de positie van de radioloog
centraler neer te zetten in het multidisciplinair behandelteam, omdat mijn klinische jaren mij hebben laten zien hoe
belangrijk beeldvorming is voor het bepalen van de juiste behandeling en hoe

In 2015 werd ik aangetrokken om de afdeling Radiologie in het NKI-AVL te leiden. Door mijn verblijf in het Memorial
Sloan Kettering Cancer Center was het
werken in een categoraal kankerinstituut mij niet vreemd. De combinatie van
groot-volume zorg en innovatie door
research, maakt dat je veelbelovende resultaten van onderzoek direct kunt vertalen richting de kliniek en andersom,
en dat werkt motiverend en inspirerend.
Het doel voor onze afdeling in het NKIAVL is hoge kwaliteit en innovatie in
oncologische zorg te leveren. Innovatie
kan niet zonder onderzoek. Het is geweldig om te zien hoe mijn staf en de onderzoekers zich hard hiervoor inzetten
en niet voor minder willen gaan. Na drie
jaar kan ik wel zeggen dat we op de goede
weg zijn en dat we zeker dit doel zullen
bereiken.
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Hoe kunnen onze lezers hun steun uitspreken voor Regina Beets-Tan
bij de aanstaande ESR- verkiezing?
De elektronische verkiezingen zullen plaatsvinden in januari 2019 (via een e-mail
namens de ESR), en er zijn momenteel drie genomineerden. Bij de verkiezingen
gaat het om het absolute aantal stemmen, d.w.z. dat een kandidaat uit een groter
land dan Nederland een grotere kans heeft om meer stemmen te krijgen doordat deze een grotere achterban heeft. Iedere stem kan dus bepalend zijn. Het is
belangrijk dat we daarom als NVvR-leden achter haar gaan staan en onze stem
uitbrengen, want het zou prachtig zijn als Regina, als vrouwelijke Nederlandse
radioloog, deze verkiezingen wint! Zij zou het enorm waarderen om de 2de Nederlandse ESR President te mogen worden.
https://www.myesr.org

