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LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1
Referentie 

in side 

letter

1. Algemeen

2. Materiële middelen ziekenhuis (24x7 beschikbaar)

Radiologie-afdeling in ziekenhuis

CT-scan ja ja ja

Afstand van SEH naar CT - < 3 min looptijd op SEH aanwezig 5

Angiokamer nee ja ja

MRI nee ja ja, <60 min. na indicatiestelling

2. Personele middelen ziekenhuis

Medisch specialismen

Radiologie ja ja ja

3. De chirurgen

4. Organisatie ziekenhuis

Radiologische faciliteiten

Tijd tot operationele CT (na indicatiestelling; 7x24 uur) nvt <30 min <10 min

Tijd tot operationele angiointerventie (na indicatiestelling; 7x24 uur) nvt <30 min <30 min 9

Wie staan klaar bij opvang van patient binnen kantooruren

Radioloog specialist zelf kan < 15 min starten met beoordelen beeldvorming specialist zelf kan < 15 min na oproep aanwezig zijn AIOS, specialist zelf kan < 15 min na oproep aanwezig zijn 14

Radiologisch laborant 1 1 2

Artsen in ziekenhuis aanwezig buiten kantooruren

Radioloog nee nee AIOS

Personeel in ziekenhuis aanwezig buiten kantooruren

Röntgen-laborant ja, indien SEH geopend ja ja

tot 23.00 uur 1 2 2

na 23.00 uur 1 1 2

Wie staan klaar bij opvang van patienten buiten kantooruren

Radioloog specialist zelf kan < 15 min starten met beoordelen beeldvorming
AIOS, specialist zelf kan <15 min meekijken en kan < 30 minuten 

na oproep aanwezig zijn OF lokale afspraken*

AIOS, specialist zelf kan <15 min meekijken en kan < 30 minuten 

na oproep aanwezig zijn
14

Radiologisch laborant 1 (2e oproepbaar) 1 (2e oproepbaar) 2

5. Uitkomst van zorg

* Uit de side letter, punt 14:

In een Level 2 ziekenhuis kan de AIOS radiologie klaar staan bij opvang van een 

traumapatiënt  voor FAST-echo, directe beoordeling van radiologische 

beeldvorming en direct overleg over aanvullende diagnostiek. Alternatief is om 

lokale afspraken te maken over de uitvoering van deze handelingen. Rol en 

verrichtingen kunnen in goed overleg worden overgenomen door een A(N)IOS 

Heelkunde, SEH-artsknmg en/of een andere daartoe geëquipeerde 

(para)medische zorgverlener, .....


