
 

 
 

T.a.v. Raad van Bestuur 

 

Datum: 16 april 2018 

Onderwerp: White Paper ‘Radiologen en Nucleair geneeskundigen: samen verder’ 

 

Geacht bestuur,  

Hierbij ontvangt u de White Paper ‘Radiologen en Nucleair geneeskundigen: samen verder’ van de 

Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) en de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire 

geneeskunde (NVNG). 

De klinische werkzaamheden van radiologen en nucleair geneeskundigen raken in toenemende mate 

vervlochten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de medische vervolgopleidingen radiologie en 

nucleaire geneeskunde zijn samengegaan. Onafhankelijk hiervan, maar wel degelijk ook 

gestimuleerd, zijn hierdoor in ziekenhuizen veel afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde 

gefuseerd. 

Er is een spectrum van optimale samenwerking tot fusie waarbij de keuze voornamelijk lokaal wordt 

bepaald. Zoals in elk proces van transitie zijn er locaties waar alles soepel verloopt, maar ook locaties 

waar er nog drempels te slechten zijn. Zorgen hierover (met betrekking tot (sub)optimale lokale 

samenwerking of kwaliteit van patiëntenzorg) worden door leden van onze wetenschappelijke 

verenigingen op ledenvergaderingen of rechtstreeks aan de besturen geuit. 

De besturen van de NVvR en de NVNG hebben een gezamenlijke werkgroep ingesteld en de opdracht 

gegeven een White Paper op te stellen met als doel de bevordering van de samenwerking van 

radiologen en nucleair geneeskundigen op lokaal niveau, mede in het licht van de spoedige komst 

van een nieuwe generatie gezamenlijk opgeleide radiologen (Corona opleiding) en met bijzondere 

aandacht voor de cross-over training van zittende specialisten. 

Hierbij bieden wij u dit White Paper namens beide wetenschappelijke verenigingen aan en hopen dat 

u dit intern met de betrokken stakeholders zou willen bespreken.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de besturen van de NVvR en de NVNG 

Dr. P.J.W. Wensing en dr. M.P.M. Stokkel, voorzitters 
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