Het document Leidraden Kwaliteit NVvR (2017, Commissie Kwaliteit) geeft adviezen over de organisatie en
verantwoordelijkheden bij de aanvraag en beoordeling van beeldvormend onderzoek.
De leidraad is gepresenteerd aan en vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 november 2017 en
wordt intern en extern als gedragslijn uitgedragen.

Leidraden kwaliteit NVvR
Leidraad Beschikbaarheid beeld en verslag bij herbeoordeling
Een compleet radiologisch onderzoek bestaat uit een beeld of meerdere beelden en een
geautoriseerd verslag.
Bij beelden die in PACS worden opgeslagen t.b.v. herbeoordeling dient altijd een
geautoriseerd verslag beschikbaar te zijn van de originele beoordelaar. Ten behoeve van de
efficiëntie worden deze liefst gelijktijdig aangeleverd.
Bij beelden die in PACS worden opgeslagen voor een andere reden dan herbeoordeling, is
het vanzelfsprekend dat het geautoriseerde verslag van de originele beoordelaar
beschikbaar is. Van deze beelden moet duidelijk herkenbaar zijn dat deze niet
herbeoordeeld zijn (bv door een label “extern”).
De commissie erkent dat de verzending en ontvangst van beeldmateriaal niet altijd binnen
de invloedsfeer van de radioloog plaatsvindt, maar wil er op aandringen zoveel mogelijk
deze werkwijze aan te houden en uit te dragen naar aanvragers van buitenaf.
Leidraad Beschikbaarheid klinische informatie bij aanvraag beeldvormende diagnostiek
Voor een goed radiologisch verslag zijn de aangeleverde klinische gegevens essentieel.
Gesteld kan worden dat er voldoende klinische informatie in de aanvraag (of verwijzing)
opgenomen moet worden om tot adequate protocollering van het juiste beeldvormende
onderzoek te kunnen komen. Voorts dient er sprake te zijn van een gerichte vraagstelling.
Het is enerzijds ongewenst dat een aanvrager een hele ontslagbrief kopieert in het veld
“klinische gegevens” op de aanvraag, of anderzijds alleen vermeldt: “zie epd”.
Indien ten tijde van de beoordeling de combinatie van gegevens en bevindingen er
aanleiding toe geeft, heeft de radioloog aanvullend de plicht naar verdere relevante
informatie te zoeken in het EPD.
Bij de ontwikkeling van medisch specialistische richtlijnen wordt aan afgevaardigde
radiologen gevraagd om na te denken over de juiste, minimale klinische informatie bij een
indicatiestelling, en deze in de richtlijn op te nemen als aanbeveling.
Leidraad Archivering en beoordeling van surveys of scout opnames MR en CT
Surveys of scout opnames worden gebruikt voor het bepalen van de juiste technische
instellingen bij het onderzoek. Op basis hiervan worden de diagnostische opnames gepland.
Survey of scout opnames beslaan doorgaans een groter anatomisch gebied met mogelijk
aanvullende (neven-) bevindingen. De diagnostische waarde is echter vaak beperkt.
Een inventarisatie binnen de commissie kwaliteit laat zien dat de werkwijze en argumentatie
in de praktijk om surveys wel of niet te archiveren en te beoordelen, zeer verdeeld is.
De commissie kwaliteit adviseert om op lokaal niveau hierover afspraken te maken.
Uitgangspunt is hierbij dat beelden die in het PACS opgeslagen worden, ook beoordeeld
dienen te worden.

