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Werkdocument strategische visie NVvR 2021-2030 
Oproep aan leden tot reflectie/input

• Afgelopen maanden start gemaakt met een dynamisch werkdocument 
“strategische visie NVvR 2021-2030” 

• O.b.v. overleg binnen bestuur, overleg tussen bestuur en secties, bestuur 
en concilium en input n.a.v. de AV 12 nov.jl. is de huidige versie tot stand 
gekomen

• Voor veel punten uit de vorige strategische visie van 2016 (p3) is afgelopen 
jaren een goede basis gelegd 

• O.b.v. ontwikkelingen in ons vak is de rol van radioloog in de komende 
jaren scherper geformuleerd (p4-6)

• Belangrijke randvoorwaarden: 
– (beter) passend financieringsmodel 
– beschikbaarheid/ toegang tot data
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1. Rol v/d radioloog in 2020
• Ontwikkeling profiel radioloog
2. Van volume naar value
• Probleem verdienmodel en benchmarks 
3. Radiologie en de arbeidsmarkt
• Capaciteit vs. vergoeding, kwantiteitsnormen
4. Integratie nucleaire geneeskunde
• Corona, deelcertificering, differentiatie
5. Veranderende context van de radioloog
• Sectie Techniek, ICT initiatieven
6. Wetenschap en innovatie
• Commissie wetenschap, kennisagenda
7. Samenwerking in 2e en met 1e lijn
• Meer samenwerking FMS, NHG
8. Regie op kwaliteit
• Kwaliteitsregistratie, indicatoren, richtlijnen 
9. Optimaal functioneren
• Kwaliteitsdocumenten en visitaties
10. Presentatie en communicatie
• Nieuwe website, samenwerking FMS, KNMG
11. Vereniging en bureau
• Verdere professionalisering gereed

2016

Succesvol stevige  basis gecreëerd
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Ontwikkelingen in de zorg / ons vak

Situatie nu
Focus VWS: kosten beperken
• Totale zorguitgaven blijven ± gelijk
• Zorgvraag neemt toe (factor 2-3 tot 2040)
• Nieuwe technieken kosten meer, dus …

Radioloog te weinig zichtbaar
• Focus op verslaglegging, MDO = last
• Therapie & advies ondergeschikt 
• Zichtbaarheid bij bevolking beperkt (Hoekstra)

Werkplezier onder druk
• Benchmarks leiden tot ratrace (werkdruk)
• Eisen nemen toe, voldoening af
• Weinig transmurale samenwerking / win-wins

AI = hoop en bedreiging
• Momenteel marginaal geschikt
• Kosten gaan voor de baten uit 
• Op lange termijn (deels) vervangend

Consequenties voor ons vak
Beeldvorming wordt motor van kostenbeperking
• Overbodige zorg(stappen) eruit
• Betere / efficiëntere diagnostiek: minder overbodige behandelingen
• Onderzoek om waarde aan te tonen / te vergroten

Nieuwe rol radioloog 
• Van verslaglegging naar adviserend (MDO, 1e lijn)
• Rol als diagnostisch (poort)specialist uitbouwen
• Do good and talk about it!

Terug naar lol in het werk
• Nieuwe capaciteitsberekening: lucht krijgen
• Werk aanpassen, toegevoegde waarde geeft voldoening
• Zorg naar expertise verdelen (cross-hospital workflow)

AI wordt facilitator van de toekomst
• Regionale / landelijke concepten ontwikkelen
• Beter toetsen en in workflow integreren
• Voortrekker zijn voor AI in de zorg
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Strategische visie Radiologie 2021 - 2030

• Beeld-gestuurde interventies
• Nucleaire behandelingen

• Modaliteiten
• Technische ontwikkelingen
• Beelduitwisseling
• Databeheer
• Regie op radiologieverslag
• AI in praktijk

• Diagnostisch expert
• MDO’s
• Integrale poli’s

• Diagnostisch (poort)specialist
• 1e en 2e lijn aanvragers
• Triagefunctie voor 

behandeling

• Verslaglegging (samen met)
• AI ondersteuning
• PA / lab / genetica

• Diagnostisch (poort)specialist
• Mamma / prostaat
• Spoedposten / huisarts
• Longnodule
• ....

Diagnosticus Consultant

Behandelaar‘Facility manager’

Wetenschap
Scholing

Strategische samenwerking:
- NVNG
- Diagnostische disciplines

Zorgoptimalisatie samen met:
Collega medisch specialisten, o.a.
- (Vaat)chirurgen
- Cardiologen
- Neurologen en neurochirurgen
- SEH artsen & huisartsen

Workflow optimalisatie met:
- Klinisch technologen
- Laboranten

Randvoorwaarden:
Passend financieringsmodel
- Logex ’knelt’
- Meer diagnostisch (poort)specialist
Beschikbaarheid data
- Data uitwisseling
- Data pooling 
- AI integratie en validatie
- AVG issues

Verbinding NVvR pijlers 
- Kwaliteit
- Opleiding
- Wetenschap
- Beroepsbelangen
Betrekken & activeren achterban

Opleiding en bijscholing
als basis voor  

verspreiding van kennis

Ontwikkeling en evaluatie 
als motor voor vernieuwing en 
vergoeding door verzekeraars
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Strategische visie Radiologie 2021 - 2030

• Beeld-gestuurde interventies
• Nucleaire behandelingen

• Modaliteiten
• Technische ontwikkelingen
• Beelduitwisseling
• Databeheer
• Regie op radiologieverslag
• AI in praktijk

• Diagnostisch expert
• MDO’s
• Integrale poli’s

• Diagnostisch (poort)specialist
• 1e en 2e lijn aanvragers
• Triagefunctie voor 

behandeling

• Verslaglegging (samen met)
• AI ondersteuning
• PA / lab / genetica

• Diagnostisch (poort)specialist
• Mamma / prostaat
• Spoedposten / huisarts
• Longnodule
• ….

Diagnosticus Consultant

Behandelaar‘Facility manager’

Wetenschap
Scholing 

Strategisch gebruik
FMS kennisagenda

Aanpassing 
opleidingsplan

Strategische samenwerking:
- NVNG
- Diagnostische disciplines

Zorgoptimalisatie samen met:
Collega medisch specialisten, o.a.
- (Vaat)chirurgen
- Cardiologen
- Neurologen en neurochirurgen
- SEH artsen & huisartsen

Workflow optimalisatie met:
- Klinisch technologen
- Laboranten

Randvoorwaarden:
Passend financieringsmodel
- Logex ’knelt’
- Meer diagnostisch (poort)specialist
Beschikbaarheid data
- Data uitwisseling
- Data pooling 
- AI integratie en validatie
- AVG issues

Verbinding NVvR pijlers 
- Kwaliteit
- Opleiding
- Wetenschap
- Beroepsbelangen
Betrekken & activeren achterban
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Focus bestuur 
Randvoorwaarden scheppen 

voor verandering
Ruimte creëren
• Financiën op orde als basis voor groei; 

in gesprek met Logex: hamsterwiel doorbreken
(werkdruk reduceren, ruimte voor verandering)

• Radiologie als poortspecialisme voorbereiden
(interventie, mamma, long nodulen, CVD, …)

Data faciliteren
• Data uitwisseling bevorderen

(expertise netwerken, cross-hospital workflow)
• Data pooling mogelijk maken

(QM, wetenschap, teaching)
• AI integratie en validatie bevorderen
• AVG issues oplossen

Ondersteunen
• Commissies, secties

Focus secties (volgt)
Bepalen inhoud
Zorgoptimalisatie
Waar bespaart inzet radioloog kosten?
• Nu (mamma, prostaat, CVD, acute zorg, …)
• In de toekomst
Welke items op kennisagenda?
Wat te bewijzen (via studies)?
Wat aan te passen aan de opleiding?
…

Wetenschap: Onderbouwen  
Concilium: Opleiden
Onderwijs: Bijscholen
CvB: Vergoeding
Kwaliteit: Borging
Techniek: Data

Focus commissies (volgt)
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• Sep 2020: 1e concept versie bestuur
• Nov 2020: 2e concept versie sectieoverleg en AV
• Dec 2020: 3e concept versie via nieuwsbrief aan alle leden
• Feb 2021: digitale bijeenkomst strategische sessie
• Mrt 2021: toetsing in afdelingshoofdenoverleg, parallel: commissies, bureau
• Apr 2021: toetsing in sectieoverleg, parallel: secties, alle leden
• Mei 2021: verwerken laatste input in eindvorm
• Jun 2021: vaststellen strategische visie NVvR 2021-2030 tijdens AV

Samenvatting strategietraject

Via deze nieuwsbrief doet het bestuur een oproep om te reflecteren op de huidige versie 
en voorbeelden te delen die aansluiten bij de richting van deze strategische visie. Het 
bestuur kijkt uit naar uw reactie op nvvr@radiologen.nl voor 8 januari 2021, zodat dit in 
de voorbereiding kan worden verwerkt.

mailto:nvvr@radiologen.nl

