
  

 

Reactie bij commentaren leidraad radiologische verslaglegging (besproken in commissie kwaliteit 22-04-2021) 

Commentator Commentaar Reactie werkgroep 

 Ik zou graag iets meegeven aan de cie Kwaliteit over de Leidraad Radiologische 
verslaglegging: 
Heel goed dat deze leidraad wordt geschreven. Ik vermoed dat jullie je ook wel bewust 
zijn van het risico dat een dergelijke richtlijn slechts beperkt gevolgd gaat worden, vooral 
als het veel extra werk kost. Jullie geven daartoe al aan dat soms ook volstaan kan 
worden met een korter verslag, bv. “geen fractuur”.  
 
Wellicht is het te overwegen om hieraan nog toe te voegen, dat sommige kopjes in de 
praktijk ook samengevoegd kunnen worden. Ik heb bv. in de praktijk vrijwel nooit het 
onderscheid tussen ‘bevindingen’ en ‘bespreking’ gezien, en denk ook dat het veel 
sneller is qua verslaglegging én logischer leest voor de aanvragers, om dit te combineren 
(bevindingen en de bijbehorende overweging daar direct bij vermelden). 
 
Verder staat in de conclusie dat deze antwoord geeft op de vraagstelling. Dat is zeker 
belangrijk, maar je moet hier natuurlijk ook relevante bijbevindingen vermelden. Ik zou 
dit ook in de richtlijn duidelijk vermelden (zodat niet wordt gedacht dat belangrijke 
bijbevindingen alleen in ‘bespreking’ hoeven te staan). 

 
 
 
 
 
 
 
Het standaard format is een handreiking. Als het 
logischer is om een aangepaste ordening te gebruiken 
om dingen duidelijker te maken dan kan dat natuurlijk 

➔ Aangepast in de tekst 
 
 
Onverwachte bevindingen (cf leidraad) horen 
inderdaad in de conclusie  

➔ Aangepast in de tekst  
 

 Ik heb de leidraad radiologische verslaglegging gelezen, en het ziet er m.i. prima uit 
(hoewel voor beginners wel vrij abstract. Daar zijn de opleiders dan voor. Ik geef de aios 
al jaren de "handreiking en checklist", en checklist spoed CT (in bijlagen). Ik heb gemerkt 
dat hen dat enorm helpt coherente verslagen te maken. 
 
Tav de leidraad 1 kleine aanvulling. 
bij het punt Advies. In de praktijk gebruik ik advies als redelijk dwingende term. Dat 
helpt me dringend aan te sturen op bijvoorbeeld een aanvullende MRI lever, zonder het 
metastase woord te noemen. Dit omdat het bekend is dat als de radioloog het "k-woord" 
genoemd heeft, de patient daar nog maar moeilijk van af komt (en voorkomt een hoop 
paniek onder aanvrager en patient). 
Daarnaast gebruik ik de woorden "overweeg", of "suggestie" als sturende termen, maar 
om te voorkomen de aanvrager te veel voor de voeten te lopen. Dit zijn woorden om 
aanvrager eventueel op weg te helpen, maar die de aanvrager ook gemakkelijker kan 
negeren. 
 

Goed idee, maar deze bijlagen passen niet in de 
leidraad. 

➔ Geen aanpassing in de tekst 
 
 
 
Eens. Advies is strenger en ook zo bedoeld. Overweeg 
is de mildere vorm en laat meer vrijheid voor de 
aanvrager. Ter beoordeling van de radioloog. 
We kunnen deze zinsneden wel opnemen lijkt me (is 
ook al eerder een opmerking over gekomen)  
Eens om onderscheid te maken tussen advies en 
overweeg, dit op te nemen 

➔ Aangepast in de tekst 
 



  

 

 Met plezier heb ik kennisgenomen van de conceptleidraad radiologische verslaglegging. 
Ik heb slechts één kleine opmerking/aanvulling: in mijn ziekenhuis maken we 
onderscheid tussen een suggestie voor een vervolgonderzoek of verwijzing naar een 
andere specialist en een (dringend) advies. Dit laatste zou de aanvrager in principe 
moeten opvolgen (tenzij hij/zij dat beargumenteerd niet doet); een suggestie is 
vrijblijvender en kan de aanvrager meenemen bij zijn/haar verdere stappen of naast zich 
neerleggen. Het gaat bij het verschil ook om het juridische aspect voor de aanvrager. Ik 
kan me herinneren dat we dit jaren geleden (samen met de ziekenhuisjurist of via de 
NVVR?) intern zo hebben afgesproken. 
 

Vervolgacties tweeledig: meer dwingend (bv advies), 
dan wel meer suggererend (bijvoorbeeld overweeg)  

➔ Aangepast in de tekst (zie boven) 

 Mijn complimenten voor deze goed beschreven leidraad.  
Is het mogelijk om onder dit kopje: 

➢ Standaardverslagen en Structured reporting  
Het gebruik van standaardverslagen wordt gestimuleerd om op lokaal niveau en 
nationaal niveau de verslaglegging meer overzichtelijk en uniform te maken. Daarnaast 
kan door meer gebruik te maken van standaard formats ook data-analyse gedaan 
worden om dit te gebruiken voor kwaliteits- en wetenschappelijke doeleinden. Binnen 
de verschillende secties van de NVvR wordt momenteel gewerkt aan het beschikbaar 
maken van standaardverslagen voor veel voorkomende vraagstellingen. 
 
Een link toe te voegen naar het gestandaardiseerde radiologische verslag voor 
borstkanker (goedgekeurd door de NVVR mammasectie): Informatiestandaard - NABON 

 

 
 
Op de NVvR site is deze link al opgenomen bij de 
basisprotocollen voor de sectie mammoradiologie. Ik 
zou wel een voorstander zijn om onder tab kwaliteit 
op radiologen.nl al een link te zien naar 
basisprotocollen. Dus tussen leidraden/normen etc 
Ben ik ook voor en er zijn natuurlijk meerdere 
voorbeelden van secties met standaardverslagen 

➔ Geen aanpassing in de tekst, bureau kijkt naar 
vermelding op website 

 Bij deze het commentaar van het thoraxsectiebestuur op de concept leidraad 
radiologische verslaglegging.  
 
- Alinea “onderdelen van een verslag”: Mogelijk zijn er geen Nederlandse maar wel 

internationale regels? 
 

- Alinea “techniek”: Vermelding stralingsdosis lijkt niet zinvol: welk getal ga je hier  
invullen en wat doe je er vervolgens mee; ook niet interessant voor de aanvrager en 
genereert waarschijnlijk een hoop vragen bij de patiënt. 
 
 
 
 

 
 
 
Regels niet, wel de referenties met de ECR guidelines 

➔ Geen aanpassing in de tekst 
 
Dat zal inderdaad niet voor iedereen van nut zijn, de 
nucleaire verslagen zetten het er wel in. Je kunt het 
ook in een database registreren (dat doet bij ons de 
klinische fysica). Prima, als tijdens een visitatie of 
casusonderzoek het maar te achterhalen is (zowel het 
beleid als de getallen zelf) Zou dit persoonlijk ook 
weglaten, als het maar opgeslagen wordt per 

https://www.nabon.nl/standaardisatie-epd/


  

 

 
 
 
 

- Alinea “bespreking”: De opmerking over complicaties kan voorafgaand aan 
metingen, toevoegen aan techniek 
 

- Alinea’s “bespreking” en “conclusie” kunnen worden samengevoegd 
 

- Alinea “Advies”: Hier is heel veel discussie over! Niet alle aanvragers willen dit en 
men dient hier voorzichtig mee te zijn. 

 
- Subalinea “taalgebruik”:  

o JCI, maar ook andere kwaliteitsregisters geven aan geen afkortingen te 
gebruiken. Dus overweeg neer zetten: niet gebruiken. 

 
 
 
 

o Adviseer gebruik uniform lettertype en achterwege laten van zaken als dik- 
of schuingedrukt of onderstrepen. ‘ 

 
 
 
- Algemeen 

o Overweeg toevoegen van deze referentie bij het stukje over structured 
reporting. 

ESR paper on structured reporting in radiology, Insights, 2018  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5825315/  

 
o Adviseer beschrijving hoe medebeoordeling door een collega – radioloog of 

bv beeldvormend cardioloog – het beste kan worden aangeduid. Voorstel 
geheel onderaan het verslag met voorletters, achternaam en de functie 
inclusief subspecialisatie indien relevant.  

 
 

onderzoek in PACS. Als lokaal de voorkeur bestaat om 
dit op te nemen, is dat uiteraard prima 

➔ Nuancering aangepast in de tekst 
 
Complicaties staan elders vermeld; is niet altijd een 
technisch punt 

➔ Geen aanpassing in de tekst 
Zeker niet altijd hetzelfde 

➔ Geen aanpassing in de tekst 
Zie boven 

➔ Aangepast in de tekst (zie boven) 
 
 
Dat zeggen ze niet: gebruik geen deelgebied specifieke 
afkortingen, alleen die algemeen gebruikelijk zijn zoals 
CT en MRI. Ik vind probeer zo min mogelijk 
afkortingen te gebruiken netter: soms wordt een 
verslag anders onleesbaar 

➔ Geen aanpassing in de tekst 
<<layout is van belang, maar wij hebben allen platte 
tekst>> zuinig met versierselen lijkt me voor de hand 
liggen , maar ik weet niet of we dat hier moeten 
noemen. Zou dit niet specifiek benoemen 

➔ Geen aanpassing in de tekst 
 
Lijkt me prima 

➔ Referentie opnemen, aangepast in de tekst 
 

 
 
 
Goed punt. Onderaan ligt voor de hand (hoewel wij 
vaak bovenaan doen). Voorletters en achternaam en 
functie (subspecialisatie lijkt me minder zinvol, maar 
een term als relevant laat veel ruimte).  

➔ Aangepast in de tekst 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5825315/


  

 

o Adviseer beschrijving hoe een gezamenlijk verslag voor meerdere 
onderzoeken (bv mammografie, echo mamma en echo axilla) het beste kan 
worden opgezet. Voorstel met Alinea hoofd per onderzoek en één conclusie 
als product van alle vermelde onderzoeken.  

 

 
Eens 

➔ Aangepast in de tekst 
 

 Bij deze enkele punten vanuit de sectie acute radiologie.  
 
-...en maakt het voor aanvragers die eraan gewend zijn makkelijker: alles waar iemand 
gewend aan is, ervaart betreffende als makkelijker. 
 
-Dit onderdeel bevat een korte samenvatting van de vraagstelling en de relevante 
klinische context: dit onderdeel bevat een duidelijke vraagstelling en een korte 
samenvatting van de relevante klinische context. 
 
-Een beschrijving van technische tekortkomingen: en eventuele patientgebonden 
beperkingen. 
 
 
-...waarbij doorgaans de bevindingen met betrekking tot de vraagstelling als eerste aan 
bod komen, aangevuld met de belangrijke onverwachte bevindingen 
 
-..met geaccepteerde terminologie en waar mogelijk met standaard tekst cq 
terminologie zoals de Fleischner glossary, Radlex etc. 
-Ten behoeve van standaardisatie van verslaglegging wordt geadviseerd om, indien 
beschikbaar, gevalideerde classificatiesystemen te gebruiken zoals BI-RADS, PI-RADS, 
RECIST. Zie boven 
 
- De conclusie is gerelateerd aan de oorspronkelijke vraagstelling (beantwoording van de 
vraag), en vermeldt tevens alle (verwachte en onverwachte) klinisch relevante 
bevindingen. 
 
- Deze adviezen moeten weloverwogen worden, om de patiënt niet aan onnodig 
onderzoek bloot te stellen. Daarbij moet rekening gehouden worden met het 
medicolegale karakter hiervan, en de behandelaar de ruimte geven deze naar diens 
inzicht te kunnen benutten. 
 

 
 

➔ Ter kennisgeving aannemen 
 
 

➔ Aangepast in de tekst 
 
 

 
Dit alleen als ze van invloed waren op het onderzoek, 
dus: Een beschrijving van technische tekortkomingen, 
bijvoorbeeld door patiëntgebonden beperkingen 

➔ Aangepast in de tekst 
 

➔ Ter kennisgeving aannemen 
 
Nog niet. Er zijn nu zoveel glossaries, dat er nog geen 
ei gelegd is over welke te adviseren. Ontwikkeling van 
standaard verslagen zal dat in de toekomst verder  
uitkristalliseren. 

➔ Geen aanpassing in de tekst  
            

➔ Aangepast in de tekst, als boven, niet verder 
uitgebreid met deze suggestie 

 
 

➔ Ter kennisgeving aangenomen 
 
 
 
 



  

 

- Taalgebruik De formulering in een verslag moet rekening houden met de verwachte 
kennis en expertise van de primaire ontvanger (aanvrager) en eventuele toekomstige 
behandelaars. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met het feit dat de 
patiënten hun medisch dossier ook kunnen inzien en moeten kunnen begrijpen. 
 
 
 
- Stijl en opbouw: het verdient aanbeveling om elke nieuw item op een nieuwe regel te 
beginnen. Een voortdurende woordenstroom is inconsistent en bevordert de 
leesbaarheid niet. 
Algemeen: een goed verslag kenmerkt zich door volgende karakteristieken: duidelijk, 
kort en krachtig, precieze diagnose waar mogelijk, niveau van zekerheid, compleet, 
klinisch relevant, in dezelfde bewoordingen, prettig leesbaar, inhoudelijk betekenisvol 
voor korte en langere termijn en wisselende behandelaars, inclusief de patient zelf 
 
Direct contact met behandelaar is aangewezen indien: 
- noodzaak tot directe interventie 
- verandering radiologische interpretatie 
- verslechtering indien niet behandeld 
- noodzaak tot FU bij onduidelijke bevinding 
 

Dit is intercollegiale communicatie, die in precieze 
woorden moet plaatsvinden. Onwerkbaar om een  
extra partij met een voor ons onbekend 
opleidingsnivo (deels artsen, deels niet Nederlands 
sprekend, deels analfabeet) hierin mee te nemen. 

➔ Geen aanpassing in de tekst 
 

➔ Ter kennisgeving aangenomen 
 
 
 
 
 
 
 
Deze categorieën vallen onder de onverwachte 
bevindingen, zie leidraad. 

➔ Geen aanpassing in de tekst 
 

 Vanuit de sectie Neuroradiologie komt onderstaand commentaar: 

• p. 1 (Techniek) 'Een beschrijving van contrast (of verwijzing naar een standaard 
protocol) en eventuele andere medicatie tijdens het onderzoek’ →  'Een 
beschrijving van toediening van contrastmiddel (of verwijzing naar een 
standaard protocol) en eventuele andere medicatie tijdens het onderzoek’ 
  

• P. 2 (Bevindingen) Ik zou de volgende zinsnede inkorten: "Onverwachte 
bevindingen worden benoemd en het belang wordt ingeschat. Als de procedure 
onverwachte bevindingen is opgestart, wordt dit vermeld, zie NVvR Leidraad 
Onverwachte Bevindingen [3]. “ Het sec vermelden dat de procedure opgestart 
is, lijkt me overbodig. Hoe en wat gecommuniceerd is wordt al vermeld. 
 

•  

 
 
Prima  

➔ Aangepast in de tekst 
 
 
 
Als je al meldt dat je gebeld hebt oid is dat voldoende, 
als je een administratieve molen in werking zet, kan 
dat met de zinsnede procedure gestart. Ik denk dat we 
dat onderscheid wel kunnen maken, maar het zijn 
eigenlijk twee dingen. 

➔ Geen aanpassing in de tekst 
 
 



  

 

• p. 3 (Advies): hierbij zou ik ook de kanttekening willen plaatsen niet te scheutig 
met de term ‘advies’ om te gaan, omdat dit de behandelaar in een lastige positie 
kan brengen wanneer deze (om vaak volstrekt te rechtvaardige redenen) het 
advies niet uitvoert. Zeker nu patiënten vaak zelf het verslag lezen moeten we 
ons bewust zijn van de impact van een term als ‘advies’ (vaak gebaseerd op 
onvolledige informatie). Minder dwingende formuleringen zijn ‘aanvullend valt 
te overwegen’ of ’ter nadere differentiatie zou xx kunnen worden 
gebruikt/overwogen’. 
 

• p. 3 (Conclusie) In de conclusie is het volgens mij belangrijk nog de relevante 
bevindingen als tweede aspect op te nemen. Vraagstelling beantwoorden is een 
deel, maar vaak levert de scan andere (aanvullende) findings op die in de 
conclusie noemenswaardig zijn. 
 

• p. 3 (Kan het ook korter?) 'Bij een beknopte verslaglegging is het tevens 
belangrijk dat het verslag bij het ontbreken van de beelden (zoals bijvoorbeeld in 
de huisartsenpraktijk vaker het geval is) een eenduidige conclusie bevat en 
de klinische vraag helder beantwoordt.’ Dit suggereert een verslag o.b.v. 
onvolledig onderzoek (‘ontbreken van beelden’) terwijl dat denk ik niet wordt 
bedoeld. Overweeg herformulering, bijvoorbeeld 'Bij een beknopte 
verslaglegging is het tevens belangrijk dat het verslag dat zonder beelden 
beschikbaar komt (zoals bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk vaker het geval is) 
een eenduidige conclusie bevat en de klinische vraag helder beantwoordt.’ 
 

• p. 3 (Tekstuele overwegingen..) 'Het komt voor dat niet het gehele verslag 
gelezen wordt. De secties conclusie en bespreking zijn hier kritisch in, omdat 
deze gedeelten van het verslag soms alleen gelezen worden.’ Volgens mij klopt 
het gebruik van ‘zijn hier kritisch in’ taalkundig niet → 'Het komt voor dat niet 
het gehele verslag gelezen wordt. De secties conclusie en bespreking zijn hiertoe 
van kritisch belang, omdat deze gedeelten van het verslag soms alleen 
gelezen worden.’ 

Eens, zoals eerder vermeld onderscheid maken tussen 
advies (dwingender karakter) en overweeg 

➔ Aangepast in de tekst (zie boven) 
 
 
 
 
 
 
Eens, onverwachte bevindingen opnemen als aparte 
alinea na de conclusie 

➔ Aangepast in de tekst, als boven, niet verder 
uitgebreid met deze suggestie 

 
Nog scherper: een verslag kan altijd beschikbaar 
komen zonder de beelden (bijv in een ontslagbrief), 
dat zonder beelden beschikbaar komt -> ook zonder 
de dat beelden beschikbaar zijn,  

➔ Aangepast in de tekst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima 

➔ Aangepast in de tekst 
 

 (Hoofdhals radiologie) Bij bevindingen staat vermeld:  
Negatieve bevindingen kunnen benoemd worden indien relevant voor de specifieke 
vraagstelling 

 
 
 
 



  

 

Vaak kan op basis van beeldvorming een klinische differentiaal diagnose ingekort 
worden. Benoemen van negatieve bevindingen is daarom cruciaal en voorkomt 
herbeoordelingen van onderzoeken bij blijvende klinische twijfel over de differentiaal 
diagnose. 
Mijn voorstel is om het belang van "relevant negatives" meer te benadrukken, bvb door  
- "kunnen" te vervangen door "moeten"  
- in de rubriek " kan het ook korter" het belang van relevante negatieve bevindingen te 
onderstrepen: ook al is de diagnose radiologisch klip en klaar kan er klinische twijfel 
blijven bestaan indien de negatieve bevindingen niet benoemd zijn. 
 
Verder nog toe te voegen: bijzonderheden tijdens uitvoering onderzoek bvb 
contrastreactie, paniekreactie etc 
 

 
 
Als het de vraag is ‘moet die beantwoord’, daar kan ik 
inkomen. Maar liever: negatieve bevindingen worden 
benoemd indien relevant voor de vraagstelling… 

➔ Aangepast in de tekst 
 
Complicaties staan al ergens, danwel dat het bij de 
technische beperkingen staat, niet nog eens extra 

➔ Geen aanpassing in de tekst 

 


