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 • Zelfs tegenwoordig met de extreme administratieve belasting, 
de checklijsten, de richtlijnen, bestaan er dus nog 
geïnspireerde huisartsen, zoals die van mij.  

• Hulde aan de huisartsen in ons land! 

 



Diagnosticus 
Verslaglegging 

• Ondersteund door AI  

• Toenemend efficiënt 

• Toenemend gestandaardiseerd 
• In samenwerkingsverbanden 

• Hoge expertise 

 

AInnovator 
Technische vernieuwing 

• Data acquisitie (scanning, 

processing) 

• Databeheer en beelduitwisseling 
• AI ontwikkeling en integratie 

• Workflow en patiënt journey 

Consultant 
Diagnostisch expert 

• MDO’s, voor aanvragers, 

JOOJMOJP 

• Pre-hospitale triage 
• Triagefunctie voor therapie 

• Lid integrale zorgteams / 

zorgpoli’s 

 

Behandelaar 
Minimaal invasieve interventies 

• Focus op uitkomst en 

kostenefficiëntie 

• Radionuclidentherapie 
• Interdisciplinaire teams 

 



 

 
Wat vraagt de huisarts aan? 
 

• Echo: buik, weke delen, thyroid, dvt 

• X: botten en thorax 

• Mammografie: Birads 0 vanuit BOB en zwelling borst  

• MRI/CT: op verzoek radioloog of MRI knie/WK 

• Doorlichting: slikfoto’s met name 

• Niet meer: Barium colon en Sellink, IVP, etc. 
 







       LESA 

• De Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA) voor 
beeldvormende diagnostiek beschrijft landelijke afspraken tussen 
radiologen en huisartsen t.a.v. de inzet van beeldvormende 
diagnostiek bij klachten van abdomen, weke delen zwellingen, 
schouder, thorax, lumbale wervelkolom (LWK) en knie. 

• Deze samenwerkingsafspraken beogen bij te dragen aan een 
afname in praktijkvariatie, een efficiënter aanvraagbeleid, betere 
communicatie, en een betere aansluiting van eerstelijns en 
tweedelijns richtlijnen ten aanzien van de radiologische 
diagnostiek. 

• https://richtlijnen.nhg.org/landelijke-eerstelijns-
samenwerkingsafspraken/radiologische-diagnostiek 

 



     Witte vlekken 

 

• Rol van MRI in de eerste lijn: In een Nederlandse studie heeft het 
doorverwijzen voor een MRI van de knie door huisartsen niet geleid tot 
een afname van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn 

• Verschuiving zorg van tweede naar eerste lijn: directe doorverwijzing 
naar de radioloog van vrouwen uit het bevolkingsonderzoek borstkanker 
met een mammografie-uitslag BIRADS-0; en een mogelijke rol voor de 
huisarts bij de radiologische vroegdiagnostiek van prostaatkanker met 
MRI bij een verhoogde PSA-waarde 

• Inzagerecht patiënten in radiologisch beeld en verslag 

• Beschikbaarheid beelden: TWIIN. 
 





Appendicitis? Cholecystitis? Vergrote lymfeklieren? 



Pijnklachten, klinische tendinitis beeld. Tevens 
crepiteren. Sprake van omartrose? Anderszins? 





      Pijn twk….. 



 Artrose progressie? 2015 en nu… 



Graag een X-staartbeen i.v.m. pijnklachten sinds bevalling. 
Fractuur? Stand? 
Bekkenbodemfysiotherapeut geeft aan dat stuitje verkeerd 
staat. Wil graag een foto laten maken. 



       BOZ 

• In slechts 7% van de gemaakte X-BOZ leidt het 
tot een finale diagnose. Een X-BOZ is een 
onderzoek met een lage sensitiviteit en 
specificiteit. We weten dat de indicaties voor 
een X-BOZ beperkt zijn, tot bijvoorbeeld het 
lokaliseren van een corpus alienum. 

 



  BOZ: steen en ca ( 2kg dumbell) 



IUD’s 



    Uretersteen rechts 



    Referenties LESA 



   Wat nu? Plan voor de zorg…. 

• Om de druk op de medisch specialistische zorg te 
verminderen, willen de zorgverzekeraars de komende jaren 
veel zorg dichterbij de patiënt organiseren, in de eigen 
omgeving. De zorgverzekeraars zetten in op preventie, 
digitale zorg en het versterken van de eerstelijn, VVT-zorg en 
het sociaal domein. Medisch specialistische zorg wordt 
ingezet voor de elementen die meerwaarde hebben voor de 
patiënt. Passende zorg vanuit het perspectief van de patiënt 
is daarbij het uitgangspunt. Ziekenhuizen en klinieken zullen 
een scherper profiel kiezen om goede en doelmatige zorg te 
leveren en kosteneffectieve investeringen mogelijk te maken. 

 





     Zinnige zorg? 

• Wat is dat? 

• Voor de patiënt? Alles uit de kast? Uitsluitzorg? 

• Alles evidence based?  

• Veel voor weinig? 

• Rol verzekeraar/ziekenhuis? Budgetten 

• Personeels tekorten?!  

• Incentives? Hoe meet en beloon je uitkomst? 
 



     Dus wat nu? 

• Radioloog naar de huisarts? €? 

• Meer naar de eerste lijn? ↓ 

• Handvatten aanvraagbeleid aanscherpen? 

• Gezond verstand? 

• Radioloog als consultant voor de indicatie? 

• Wat te doen met een advies in het verslag? 

• Huisarts als echografist? 
 



  De radioloog als eerste station? 





Casus 1 

• Man, 56 jaar 

• Pijnlijk zwelling elleboog links 

• Dag later. Belt i.v.m. toename 
klachten en koorts 

• Echo 
 



       Echo 

• 3-tal geclusterde massa´s, hypervasculair, in de 
mediale distale bovenarm. Origine onduidelijk. 
Maligniteit moet worden uitgesloten. 

• Radioloog belt, agressief ogende bollen, advies 
sarcoom uitsluiten 

• Sarcomen poli EMC, eerst MRI 
 



        MRI 



        MRI 

• Beeld van Bartonellosis (cat 
scratch disease), met 3 
epitrochleaire adenopathieën in 
linker bovenarm.  

 



Casus 2 

 

• Man, 62 jaar 

• Flankpijn R, ook in rug en bekken, krampende pijn, 
moet flank ondersteunen 

• CRP 141 

• Echo gedaan  



        

• Echo elders: In de onderbuik rechts een pathologisch 
verdikte darmwand, versmald lumen, divertikel met 
vetinfiltratie, een maligniteit is niet uit te sluiten. Nadere 
analyse gewenst 

• Colonoscopie: geen afwijkingen behoudens diverticulose 

• Half jaar later zelfde klachten, CRP 160, advies MDL kuur 
augmentin 

• Vijf maanden later weer.   
 



      Bezoek MDL 

 

• Atypische diverticulitis 

• 5 maanden later weer. Nu slaat AB kuur niet aan. 
Pijnklachten blijven, CRP wel gezakt van 138 naar 20 

• CT scan door de huisarts aangevraagd 
 



        CT 

• Appendicitis met fisteling 
 



      Conclusie? 

• Grijsgebieden! 

• Wanneer afwijken van de richtlijnen? 

• Uitsluiten van pathologie? Defensief 

• Druk van de patiënt? Wordt groter 

• Kosten? Hoger 

• Druk op de radiologie? 5-6% per jaar meer 

• LESA = holy grail? 
 



     Nm M Nr Hs Zkn 

• Heeft radiologisch onderzoek consequenties? 

• Goede aanvraag= goede uitslag 

• Is de uitslag relevant? 

• Is het geïndiceerd? LESA als richtlijn? 

• Kom ik er echt niet onderuit? 

• Radioloog bellen bij twijfel, advies en spoed: 
6000 sein via de telefoniste!  

 



 

 

En knip en plak witte logo daarna  

uit de volgende(blauwe) slide 

 

Gebruik deze dia om een afbeelding bij te snijden. Het 
logo moet dan wel boven op de afbeelding worden 
geplaatst. Kopieer het van de voorbeelddia of master.  


