
 J a a r g a n g  2 7  -  n u m m e r  4  -  2 0 2 2 27

kort

Compact en overzichtelijk
Compacte, overzichtelijke hoofdstuk-
ken nemen de lezer mee door de ach-
tergronden van de radiologie. Hoe 
komen beelden vanuit verschillende 
modaliteiten tot stand? Welke aan-
dachtspunten zijn er bij de technieken? 
Naast de bij clinici meer bekende tech-
nieken (echo, conventioneel en CT) is er 
ook aandacht besteed aan uitleg over 
MRI-sequenties en nucleaire onderzoe-
ken. Daarnaast is er een overzichtelijk 
hoofdstuk over interventieradiologie.

Belangrijke praktische onderwerpen 
komen ook aan bod. Wanneer gebruik 
je bijvoorbeeld contrast en welke soor-

Enkele jaren geleden zijn Veerle Smit en Romée Snijders Compendium Geneeskun-
de gestart: een initiatief om studieboeken toegankelijker te maken voor studenten 
geneeskunde. Na een vijfdelige boekenreeks Compendium Geneeskunde 2.0 en 
maar liefst 17 pockets is er nu nieuwe Pocket Radiologie voor in de kliniek. Onder 
de bezielende leiding van redacteur Gwen Vuurberg, aios radiologie te Rijnstate in 
Arnhem, is dit boek tot stand gekomen.

ten contrast zijn er dan? Waar moet je 
rekening mee houden bij een zwangere 
patiënt? Welke radiologische stigmata 
kunnen duiden op kindermishandeling? 
En ook niet onbelangrijk: hoe schrijf je 
een goede radiologische aanvraag?

Handige indeling
Het tweede deel van het boek bestaat 
uit hoofdstukken over verschillende 
aandoeningen. Deze zijn onderverdeeld 
in hoofd-hals, wervelkolom, thorax, ab-
domen, extremiteiten en niet-radiologi-
sche diagnoses inclusief differentiaaldi-
agnoses en handige weetjes. Een nuttige 
toevoeging zijn de stroomschema’s kli-
nisch redeneren, waarin je als aanvra-

gen meerdere stappen doorloopt om te 
beoordelen of het aanvragen van beeld-
vorming tijdens de dienst noodzakelijk is 
of welke beeldvorming je het best kunt 
aanvragen bij een dyspnoeïsche patiënt. 
Ook een bijlage met frequently asked 
questions in de dienst is handig.

Al met al een overzichtelijk en goed 
leesbaar naslagwerk. Het is qua inhoud 
met name geschikt voor studenten ge-
neeskunde, coassistenten en de (begin-
nende) arts-assistent in de klinische 
vakken en een mooie leidraad voor de 
mogelijkheden van de radiologie.          n
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Compendium Geneeskunde. Pocket 
Radiologie. Romée Snijders, Veerle 
Smit en Gwen Vuurberg, 210 pagi-
na’s, compendiumgeneeskunde.nl.

De European Society of Breast Imaging (EUSOBI) is met inmiddels meer dan 1.600 leden (143 uit Neder-
land) verspreid over ruim 80 landen een grote wereldwijde organisatie geworden. De nieuwe president 
Ruud Pijnappel van EUSOBI onthult het geheim van het succes.

Toen mij in 2015 werd gevraagd of ik interesse had om lid te worden van het bestuur van de European 
Society of Breast Imaging (EUSOBI) antwoordde ik meteen: ‘Wat een eer, graag’. Als voorzitter van de mam-
masectie was ik in 2014 intensief en met veel plezier betrokken geweest bij de voorbereidingen van de An-
nual Scientific Meeting van de EUSOBI, waar de Dutch College of Breast Imaging gastheer van was. De editie 
in Amsterdam, met een onvergetelijk diner in de eregalerij van het Rijksmuseum, was een groot succes. Het vormde het begin 
van een enorme toename in de aantallen deelnemers aan het congres. Dit jaar hadden we in Malmö bijna 1.100 inschrijvingen.

Praktische invulling
Ook qua leden heeft de EUSOBI de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Wat is de reden van dit suc-
ces? Eén daarvan is de erkenning in veel landen van mammaradiologie als volwaardig deelgebied binnen de radiologie. Een 
andere reden is de praktische invulling van het congres. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden niet alleen met cijfers 
onderbouwd, maar er is ook aandacht voor implementatie van en gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Daarnaast dragen de 
cursussen die los staan van het jaarcongres zeker bij aan het succes. Ze vormen een uitgebreid palet, het hele diagnostische veld 
bestrijkend: MRI, screening (in samenwerking met het LRCB), tomosynthese met AI en echo. Voor 2023 zijn er plannen voor de 
lancering van een cursus specifiek gericht op CEM. 

Bijdrage aan zorgstandaard
Naast de vakinhoudelijke verspreiding van kennis en vaardigheden aan professionals in landen met een gedegen zorgstelsel 
zal ik me met name ook inzetten voor landen met een lagere zorgstandaard. Ook daar proberen we de komende jaren veel aan 
professionele ontwikkeling bij te dragen. Buiten de professionele sfeer neemt EUSOBI ook de politiek en beleidsmakers mee in 
haar missie: kwalitatief hoogwaardige (vroeg)diagnostiek en mammazorg voor alle vrouwen zowel binnen als buiten Europa. Het 
is een voorrecht om als president de komende twee jaar hier een bijdrage aan te leveren.

Het geheim van het EUSOBI-succes

Goede leidraad voor de beginnende clinicus


