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Benoemingsprocedure expertisepanel 
BEHORENDE BIJ LEIDRAAD EXPERTISEPROCEDURE V.2.1 
 

Vraag aan sectie 
 
Aan de sectie van de NVvR wordt gevraagd vier radiologen aan de commissie Expertise NVvR voor te dragen die 
geschikt en bereid zijn zitting te nemen in een expertisepanel voor een specifieke expertisecasus, die wordt 
uitgevoerd conform de Leidraad Expertiseprocedure bij radiologisch onderzoek ten behoeve van een klachtensituatie 
elders’ (zie https://www.radiologen.nl/praktijk-beroep/expertise).  
 
Bij voorkeur beschikt elke sectie over een pool van ten minste zeven-acht geschikte panelleden, opdat niet elke 
expertisecasus door hetzelfde panel wordt beoordeeld. Anderzijds is het wenselijk dat panelleden enige ervaring 
ontwikkelen met de werkwijze rondom expertisecasus. Radiologen die bereid en geschikt zijn om als panellid op te 
treden kunnen dus zeker enige jaren aanblijven.  
 
Een expertisepanel moet gevarieerd worden samengesteld, zowel qua werkomgeving (academisch en algemeen) als 
geografische spreiding over het land. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen panelleden en bij de casus 
betrokken personen moet worden vermeden. Daartoe worden bij het verzoek aan de sectie om panelleden voor te 
dragen de casus en regio waarin de casus speelt globaal omschreven. 
 
De taken en dus ook het profiel voor de vier panelleden (zie hieronder) verschillen van elkaar. Drie radiologen doen 
de herbeoordeling van de casus en sturen hun verslag aan de vierde radioloog-editor. De vierde radioloog-editor stelt 
een adviesrapportage op, vergelijkt deze met de oorspronkelijke bevindingen en houdt contact met de commissie 
Expertise. De sectie wordt gevraagd bij haar voordracht aan de commissie Expertise rekening te houden met deze 
verschillende profieleisen en voor elke taak drie respectievelijk één panellid voor te dragen. 
 
 

Taak Commissie Expertise 
 
De commissie Expertise doet een marginale toets  of het voorgedragen panel en de individuele panelleden  voldoen 
aan de profieleisen en gaat vervolgens over tot hun benoeming. Leden van de commissie Expertise kunnen geen 
zitting hebben in een expertisepanel.  
 
De identiteit van de leden van het radiologenpanel wordt naar buiten niet bekend gemaakt, om te voorkomen dat de 
leden van het panel, bijvoorbeeld door de collega die het betreft, worden aangesproken of beïnvloed.  
 
  

Profiel individueel panellid 

 

Radioloog-panellid: 
 

1. Beschikt over voldoende kennis van en minimaal vijf jaar ervaring binnen het radiologische (deel)gebied waarop 
het expertiseverzoek betrekking heeft;  

2. Is een medisch specialist waarvan de specialistenregistratie niet is verlopen;  

3. Is in staat zijn1 werkzaamheden als deskundige onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam, 
genuanceerd, vrij van reputatieschade en integer te verrichten;  

4. Is in staat het dossier volgens de voor de radiologische beroepsgroep geldende professionele standaard te 
interpreteren en te beoordelen; 

5. Volgt de NVvR-Leidraad ‘Expertiseprocedure bij radiologisch onderzoek ten behoeve van een klachtensituatie 
elders’  en handelt daarbij met inachtneming van de wettelijke privacyregels;  

6. Is in staat zowel schriftelijk als mondeling over de opdracht en elk ander relevant aspect van zijn deskundigheid 
gemotiveerd, controleerbaar en conform het format van de NVvR te rapporteren; 

7. Is bereid zo nodig de rapportage van het panel in een gerechtelijke procedure toe te lichten.2 

 
1 Uiteraard kan waar hij/zijn staat, ook zij/haar gelezen worden.  
2 De leden van het panel lopen een risico om aansprakelijk gesteld te worden. De NVvR is aangesloten bij een collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering via FMS, mocht deze niet dekken zal NVvR de gevolgen van een eventuele claim zowel in rechte als financieel 

https://www.radiologen.nl/praktijk-beroep/expertise
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Radioloog-editor: 
 
Naast de bovengenoemde eisen geldt voor de radioloog-editor bovendien: 
 

1. Is bereid een eventueel door de FMS of NVvR aanbevolen opleiding tot expert of deskundige te volgen;  

2. Is in staat de meningen van alle panelleden recht te doen in zijn adviesrapportage die wordt ingestuurd aan 
de commissie Expertise; 

3. Is in staat de commissie Expertise  vanuit specifiek radiologische deskundigheid inzicht te bieden in de 
beantwoording van de twee standaardvragen3 die gesteld worden aan het expertisepanel.  

 

 
dragen, mits volgens de Leidraad Expertiseprocedure bij klachtsituaties is gehandeld. De anonimiteit van de leden van het expertisepanel kan in 
een gerechtelijke procedure niet gehandhaafd worden. Overigens dekt de eigen beroepsaansprakelijkheids-verzekering niet altijd expertise-
activiteiten. Mits echter binnen de kaders van een expertise-opdracht wordt gebleven, is de kans op een geslaagde claim zeer klein. 
 
3 De twee standaardvragen zijn: 

1. Hoe zou, op basis van de beschikbare gegevens en aanvraag, en met inachtneming van de op datum onderzoek geldende beroepsnormen, uw 
verslag van [type onderzoek, datum onderzoek] luiden? 
2. Zijn er discrepanties met de oorspronkelijke beoordeling? Zo ja, zijn naar uw mening de op dat moment geldende beroepsnormen, richtlijnen en 
standaarden gevolgd? 

 


