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Welke opleiding heb je afgerond?
A-verpleegkundige, inservice opleiding radiodiagnostisch laborant, 

HBO Praktijkopleider in de gezondheidszorg, HBO Kwaliteit-en 

Procesmanagement, HBO management.

Waar ben je werkzaam?
Isala Kliniek te Zwolle en het Antonius ziekenhuis in Sneek

Wat is je functie en kun je de kern ervan 
beschrijven?
Zwolle: Leidinggevende verpleeg- en beweeg afdeling Hartcen-

trum per 3 mei voor 4 dagen per week.

Sneek: Sinds 1 mei ben ik projectleider voor Radiologie en Nucle-

aire geneeskunde (aanschaf en vervangingstrajecten / verbouw 

Spect CT, CT, MRI, Postprocessing en Bucky)+ Klinisch Chemisch 

Laboratorium (aanschaf en vervangingstraject/verbouw (immuno)

chemie analyzers). 

Wat vind je een highlight van de functie?
Bouwen met collega’s aan een mooie afdeling waar iedereen met 

plezier (samen)werkt en mensen bevlogen en betrokken zijn.

Ligt er op nog iets leuks in het verschiet 
binnen je werk?
Voor mij ligt er een nieuwe uitdaging in de vorm van een nieuwe 

baan te Zwolle waar ik per 1 mei werkzaam ben als Leidingge-

vende op de verpleeg- en beweeg afdeling van het Isala Hartcen-

trum. Nieuwe organisatie, nieuwe mensen leren kennen met alle 

uitdagingen die hierbij horen. 

Voor Sneek blijf ik nog even voor 1 dag per week aan om de 

lopende projecten op de Radiologie en het Klinische Che-

misch Laboratorium af te ronden.

Hoe ben je betrokken bij de NVMBR?
Zelf ben ik MBB’er geweest. Daarnaast eerder betrokken bij 

de NVMBR vanuit de sectie kwaliteit waar ik een aantal jaren 

voorzitter ben geweest. Tevens ben ik ook aangesteld als 

visiteur bij de NVMBR. 

Nu ben ik benoemd als voorzitter Hoofdbestuur a.i.

Even voorstellen: Cristel Muitjens

Wat houdt de betrokkenheid in?
Voor mij betekent dit dat ik mij verbonden voel met de NVMBR; 

een ambassadeur. Ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen/ 

van toegevoegde waarde zijn om onze NVMBR weer positief op 

de kaart te zetten. Ook hier geldt “Bouwen en groeien met en 

voor iedereen die betrokken is bij de medische beeldvorming en 

radiotherapie.

Wat is voor jou de meerwaarde van de 
betrokkenheid?
Samen met alle betrokkenen van deze vereniging kunnen we 

bijdragen aan een positieve move: ‘samen staan we sterk”. Mensen 

die betrokken zijn, dragen positief bij aan de organisatie. Zonder 

betrokkenheid geen beweging. 

Heb je voor het werkveld nog een 
‘wijsheid’, een ‘tip’, een ‘boodschap’? 
Ik hoop dat we de komende tijd de groep betrokkenen kunnen 

laten groeien opdat de NVMBR weer een bloeiende toekomst 

tegemoet mag gaan. 

"Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze 

worden gedaan door een team van mensen". (Steve Jobs)

Tot slot, wil je zelf nog wat kwijt?
"Als jij een appel hebt en ik heb er een, en we ruilen met elkaar, 

dan hebben we nog steeds allebei een appel. Maar als jij een idee 

hebt en ik heb er een en die ruilen we met elkaar, dan hebben we 

allebei twee ideeën 😊". (George Bernard Shaw)

Heb je ideeën, feedback, of wil je meehel-

pen aan deze groei, kom in actie en 

meld je aan. Samen bouwen we aan 

een stralende toekomst voor alle 

MBB’ers en betrokkenen binnen de 

medische beeldvorming en radiothe-

rapie, dus ook jouw toekomst.
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nu actie 
nodig voor 

een gezonde 
toekomst

Arbeidsmarktanalyse:

Samen verantwoordelijk voor een gezonde 
arbeidsmarkt
De NVMBR heeft bij de afdelingen medische beeldvorming 
de arbeidsmarktgegevens uitgevraagd over het jaar 2019. 
Deze gegevens zijn vergeleken met gegevens uit eerdere 
arbeidsmarktanalyses. Er zijn een aantal opvallende 
uitkomsten die duidelijk maken dat er snel veranderingen 
dienen plaats te vinden ten behoeve van een gezonde 
arbeidsmarkt. Opvallende uitkomsten zijn:

•  Stijging gemiddelde leeftijd
•  Toename percentage vacatures
•  Stage- en opleidingsplaatsen voldoen niet aan de 

benodigde vraag
•  Verschuiving van soorten afdelingen

Dat de gemiddelde leeftijd stijgt doordat jong 
professionals het vak verlaten en er niet genoeg stage- en 
opleidingsplaatsen beschikbaar worden gesteld, terwijl er 
wel meer vraag is naar professionals, is een zorgwekkende 
situatie. 
Om een gezonde arbeidsmarkt te behouden dient actie 
ondernomen te worden. Een samenwerking op landelijk 
niveau tussen de afdelingen en opleidingsinstituten 
met ondersteuning van de NVMBR is noodzakelijk. Dit 
moet leiden tot een meerjarenplan met een duidelijke 
taakstelling voor iedereen.
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Inleiding
Er wordt van professionele beroepsverenigingen, zoals de NVMBR, 

verwacht dat zij arbeidsmarktanalyses doen en zo op de hoogte 

zijn van de situatie van hun beroepsgroep op de arbeidsmarkt. 

Trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd en acties uitgezet. 

De belangen van de professional kunnen dan op verschillende 

niveaus behartigd worden. Bijvoorbeeld voor intern beleid, maar 

ook extern, zoals overheid en wetenschappelijke verenigingen. 

Daarom vraagt de NVMBR periodiek arbeidsmarktgegevens op bij 

de verschillende afdelingen. 

Dit artikel, specifiek over de medische beeldvorming, beschrijft 

de arbeidsmarktanalyse op peildatum 31 december 2019. Het is 

een vervolg op een eerdere arbeidsmarktanalyse van de medische 

beeldvorming uit 2010 en 2012.

Dataverzameling
Vanaf juni 2020 is de NVMBR bezig geweest met het verzamelen 

van de arbeidsmarktgegevens uit 2019 voor de afdelingen medi-

sche beeldvorming (MB), radiologie (RD) en nucleaire genees-

kunde (NG). Dit is gedaan door het versturen van een digitale 

vragenlijst naar alle paramedische hoofden van deze afdelingen 

in Nederland en het versturen van herinneringsmails hiervoor tot 

begin oktober. Aangezien de respons in deze periode erg achter-

bleef, zeer waarschijnlijk door de situatie rondom de COVID-19 

pandemie, is ervoor gekozen om vanaf eind december 2020 de 

paramedische hoofden wederom uit te nodigen en indien nodig 

herinneringsmails te sturen. Dit is gebeurd tot eind februari 2021.

Respons
Op basis van de respons op de vragenlijst ‘Medische Beeldvorming 

2019’ zijn de landelijke cijfers geëxtrapoleerd. De respons voor 

de geheel ingevulde vragenlijst is uiteindelijk 30%. Daarnaast zijn 

er respondenten die vroegtijdig gestopt zijn met de vragenlijst. 

De resultaten die daarbij wel zijn ingevuld, zijn ook gebruikt voor 

de analyse. Bij een aantal vragen is de respons daardoor 40%. 

Uiteraard geeft deze lage respons een meetonnauwkeurigheid, 

maar de resultaten geven wel een beeld van hoe het gesteld is met 

de arbeidsmarkt. Er zijn geen respondenten van de diagnostische 

centra, zelfstandige behandelcentra en andere soorten (bv catego-

rale instellingen) die de vragenlijst geheel hebben ingevuld. Om 

die reden kan de arbeidsmarkt bij deze instellingen niet worden 

geanalyseerd.

De ontwikkeling voor het beroep MBB’er
Het beroep van de MBB’er is de laatste jaren onderhevig aan een 

veranderend zorgstelsel. De politiek heeft de transitie van verzor-

gingsstaat naar participatie samenleving ingezet. Ook verandert 

de focus van curatieve zorg naar preventieve zorg. Er is aandacht 

voor leefstijl en het behouden van gezondheid waarbij de patiënt 

de regie heeft. Hierbij wordt ook zelfmanagement geïntroduceerd, 

waarmee men met behulp van allerlei meetapparatuur de eigen 

gezondheid kan monitoren. Vroegtijdige diagnose wordt steeds 

belangrijker om eerder in het ziekteproces in te grijpen. Concreet 

zou dit in de toekomst kunnen betekenen dat het aantal bevol-

kingsonderzoeken toeneemt, waarbij de inzet van MBB’ers nodig 

is(1).

Tegelijkertijd neemt door vergrijzing van de samenleving de zorg-

vraag toe. Het CBS verwacht dat rond 2030 bijna een kwart van de 

populatie 65 jaar of ouder is(3). Daarmee stijgt ook het aantal chro-

nisch zieken. Waar dat in 2014 nog 32% van de bevolking betrof, 

zal dit verder uitgroeien tot 40% in 2030(4). Dit verhoogt de kans op 

co-morbiditeit en vraagt om meer complexe zorg. 

In de afgelopen 10 jaar steeg de zorgvraag voor radiologie met 

9,7%(2). Er wordt getracht de groeiende zorgvraag te verlagen mid-

dels focus op kostenbeheersing door de overheid en het verhogen 

van het eigen risico voor de patiënt/cliënt.

Resultaten uit de arbeidsmarktenquête
Transitie afdelingen
Uit de analyse blijkt dat het aantal gecombineerde afdelingen 

medische beeldvorming zowel in aantal als in percentage in 2019 

hoger is geworden vergeleken met de gegevens uit 2013. Van 

de afdelingen zijn nu 38% gecombineerde afdelingen medische 

beeldvorming t.o.v. 18% in 2013. De losse afdelingen radiologie en 

nucleaire geneeskunde zijn door het samengaan in de verschil-

lende ziekenhuizen landelijk afgenomen en het totaal aantal 

afdelingen is daardoor minder geworden (107 t.o.v. 138). 

Deze ontwikkeling werd al langere tijd voorspeld en het bevestigt 

het bredere werkveld waarin de MBB’ers zijn gaan werken. Er 

werd toen al aangegeven dat de verschillende werkvelden van de 

MBB’er steeds meer zouden gaan overlappen. Denk aan de hybride 

modaliteiten die nu op de afdelingen staan, zoals PET-CT, maar ook 

aan de beeldvorming die binnen de radiotherapie steeds promi-

nenter aanwezig is.

Tabel 1: verdeling soorten afdelingen

aantal 2013 % aantal 2019 %

totaal 138 100% 107 100%

RD 73 53% 48 45%

MB 25 18% 41 38%

NG 33 24% 18 17%

Hoe worden uitdagingen overwonnen en krijgen kansen de ruimte?
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Op basis van deze technologische ontwikkelingen, verande-

rende zorgvraag alsmede op advies van de overheid, is in 2008 

het beroepsprofiel herschreven naar competenties. Alle huidig 

gediplomeerden passen binnen dit pro-

fiel, en daarmee worden alle hybride 

modaliteiten bediend door bevoegde 

en bekwame zorgprofessionals. 

Er is de verwachting dat in de komende 

jaren nog meer verschuivingen in 

samenstelling van afdelingen medi-

sche beeldvorming gaan plaatsvinden. 

Het zorglandschap verandert door de 

groeiende druk op de gezondheidszorg. Er vindt decentralisatie 

plaats door laag complexe zorg te verschuiven naar de eerste lijn 

en hoogcomplexe zorg te bundelen. Ook per ziektebeeld ontstaat 

clustering van zorg; zo worden er steeds meer poli’s opgericht 

rondom één thema, zoals de mammapoli. Binnen de beeldvor-

mende disciplines blijkt dat de radiologie en nucleaire genees-

kunde (en soms radiotherapie) steeds meer geïntegreerd raken 

door het ontstaan van deze thema poli’s. 

Groei beroepsgroep
In tabel 2 staat een overzicht waarin duidelijk te 

zien is dat er een flinke groei heeft plaatsgevon-

den in vergelijking met 2013. Er was toen sprake 

van de kredietcrisis, er waren vacaturestops en 

contracten werden niet verlengd. 

Het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2016 

Eindrapport’ vanuit het onderzoeksprogramma 

AZW gaf aan een daling te verwachten van werkgelegenheid tot 

2015 en vervolgens weer een groei in de vraag naar zorg en dus 

ook de vraag naar zorgpersoneel vanaf 2016. Deze voorspelling 

is inmiddels realiteit geworden. De verwachting is dat deze groei 

Tabel 2: overzicht gegevens

Jaar Samen MB NG RD

Aantal MBB'ers
 
 
 

1998 3963  304 3659

2010 5266 1297 375 3594

2013 4958 1392 348 3218

2019 6501 3049 210 3242

Aantal FTE
 
 
 

1998    

2010 4140 1062 286 2792

2013 4079 1300 311 2468

2019 5255 2520 143 2692

Percentage vacatures
 
 
 

1998   13% 5%

2010 1,60% 1% 3,50% 1,80%

2013 0,60% 0,20% 1,10% 0,90%

2019 3,77% 2,71% 4,57% 3,94%

Gemiddelde leeftijd
 
 
 

1998   39,2 34,8

2010 39,9 39,7 37,6 40,3

2013 40,9 40,5 38,6 41,2

2019 42,6 41,6 40,2 43,2

Percentage 
ziekteverzuim

incl gravida exl gravida incl gravida exl gravida incl gravida exl gravida incl gravida exl gravida

1998         

2010 4,35  4,2  4,87  4,12  

2013 4,3 3,3 4,6 4 4,2 2,1 4,3 3,4

2019 4,1 3,5 4,4 3,5 2,2 2 4,5 4,1

Er is een tekort aan stage-
plekken en young professionals. 
Het opvullen van gaten die nu 
ontstaan door de grote groep 
MBB'ers die met pensioen gaat, 
betekent een extra uitdaging.
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tot 2030 nog verder door zal zetten tot 10%. Voor 2020/2021 

geldt bovendien een extra uitdaging. Vanaf dat moment zullen er 

relatief veel mensen met pensioen gaan en deze plekken dienen 

vervolgens ook weer te worden opgevuld(5).

In tabel 2 is daarnaast te zien dat het percentage aan vacatures 

flink omhoog is gegaan vergeleken met de jaren ervoor. Ongeveer 

3% extra ten opzichte van de voorgaande analyses. Dit laat zien 

dat de behoefte aan MBB’ers op de afdelingen is gestegen. Als 

reden van de vacatures wordt aangeven; 

•  het groeien van de afdeling, 

•  natuurlijk verloop 

•  slecht in te vullen vacatures.

Daarnaast geven afdelingen aan te verwachten over twee jaar 

gemiddeld meer FTE aan MBB’ers, maar ook aan assisterenden en 

AP’ers, nodig te hebben. Deze ontwikkeling 

in taakdifferentiatie is te verklaren door de 

groeiende druk, maar ook door de technolo-

gische ontwikkelingen binnen de medische 

beeldvorming, waardoor met de apparatuur 

nauwkeuriger en sneller beeldvorming plaats 

kan vinden. 

Het automatiseren van veel processen 

betekent dat het beroep taakinhoudelijk aan 

verandering onderhevig is. Daarnaast zal de 

meer geavanceerde apparatuur vragen om 

een verdere specialisatie van MBB’ers en dus 

ook verschuivingen van taken naar bijvoor-

beeld assisterenden (geprotocolleerde verrich-

tingen, of patiëntgerichte taken rondom voor-

bereiding en afronding van het onderzoek 

en administratieve zaken) en doorgroei van 

MBB’ers naar Advanced Practitioner functies.

Ziekteverzuim
Het percentage ziekteverzuim is de afgelopen jaren redelijk stabiel 

gebleven. Aangezien de laatste jaren de geluiden bij de NVMBR 

blijven binnenkomen dat de werkdruk onverminderd stijgt, is in 

2019 een enquête naar de werkdruk uitgezet. Hierin gaf 78% aan 

dat het werk de afgelopen jaren drukker is geworden en dat het 

werk met minder collega’s moet worden gedaan (of meer werk 

met hetzelfde aantal) en dat de zorg complexer is geworden. 

Daarnaast kunnen MBB’ers lastig hun vrije dagen opnemen door 

personeelskrapte(6). Als deze situatie lang blijft aanhouden dan zal 

dit zijn weerslag op de gezondheid van de medewerkers hebben 

en uiteindelijk ook op het percentage ziekteverzuim.

Leeftijdsopbouw
In tabel 2 is te zien in vergelijking met voorgaande jaren, dat de 

gemiddelde leeftijd verder gestegen is. Tussen 2013 en 2019 is 

dit bij de verschillende soorten afdelingen tussen de 1,1 á 2 jaar 

omhooggegaan. Dit is voor de arbeidsmarkt een ongezonde 

ontwikkeling. 

Om meer inzicht in de leeftijdsopbouw en -verschuiving op de 

afdelingen te krijgen, is een staafdiagram gemaakt met de verschil-

lende leeftijdscategorieën (grafiek 1). In het staafdiagram is te zien 

dat de leeftijdsgroepen <25 jaar tot 55 jaar percentueel kleiner 

zijn worden en dat de oudere groep van 56 jaar tot pensionering 

percentueel een grotere bijdrage heeft gekregen. Naast het verou-

deren van de beroepsgroep, vindt er dus ook ontgroening plaats. 

Tekort aan beschikbare stage- en opleidingsplaatsen
Opleiden is cruciaal voor het gezond houden en het kunnen faci-

literen in de benodigde groei van de beroepsgroep de komende 

jaren. Het is daarbij ook van belang dat afdelingen voldoende 

opleidings- en stageplaatsen aanbieden/ beschikbaar hebben. De 

opleidingsinstituten geven al geruime tijd aan dat het aantal stage-

plaatsen dat wordt aangeboden niet genoeg is voor het aantal 

studenten dat wordt opgeleid. 

Samen met een afvaardiging van opleidingsinstituten en afde-

lingen is een norm voor stageplaatsen opgesteld in 2017(7). De 

Grafiek 1: Leeftijdsopbouw op de afdelingen 2013-2019
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achterliggende gedachte was dat als iedere afdeling zijn bijdrage 

hierin levert, er voldoende stageplaatsen zijn binnen de grenzen 

van Nederland. 

In vergelijking met 2013 is het aantal beschikbare opleidings-/

stageplaatsen voor MBB’ers in 2019 flink afgenomen (zie grafiek 

2). Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling om een aantal 

redenen(8);

 -  In het verleden is er al niet voldoende gedaan aan opleiden 

om tekorten in te lopen.

 -  Om aan de vervangingsvraag te voldoen de komende jaren 

moet meer worden opgeleid (grotere uitstroom vanaf heden 

door pensionering).

 -  Door het sterk toenemen van de zorgvraag de komende jaren 

moet er meer worden opgeleid dan tevoren (vergrijzing).

 -  De zorgvraag wordt complexer door technologische vooruit-

gang en vakinhoudelijke ontwikkelingen (denk aan de ver-

schuiving naar meer CT, MRI, hybride modaliteiten en minder 

conventionele radiologie). De bestede tijd per patiënt neemt 

daardoor fors toe. Dit betekent dat de directe zorgvraag 

toeneemt maar ook de te leveren inspanning om kennis en 

competenties bij te houden.

 -

Door het tekort aan stageplaatsen, wordt het moeilijk voor studen-

ten om de opleiding zonder vertraging af te ronden. Zo wordt het 

tekort aan MBB’ers in stand gehouden. November 2020 is daarom 

vanuit de MBRT en de NVMBR een brandbrief naar de afdelingen 

verstuurd. Daarin werd de zorg uitgesproken dat maar de helft 

van de stageplaatsen voor het aankomende semester gerealiseerd 

kan worden; ongewenst en schadelijk voor de toekomst van de 

zorg. Dit landelijke probleem heeft bij andere opleidingen zelfs tot 

rechtszaken geleid(10) ; een ongewenste situatie die gezamenlijk 

voorkomen kan worden.

Taakdifferentiatie
Een positief punt is wel dat er meer ruimte komt voor de Advanced 

Practitioner (AP) in Nederland. Waar in 2013 nog 3 AP’ers landelijk 

werden opgeleid waren dit in 2019 ongeveer 26 AP’ers. Hopelijk 

zet deze ontwikkeling door, en zal er ook ruimte gaan komen voor 

assisterenden binnen de medische beeldvorming. De NVMBR juicht 

deze ontwikkeling van functiedifferentiatie toe, omdat dit nodig 

zal zijn om aan de benodigde vraag en de veranderende markt te 

kunnen voldoen.

Berekening Capaciteitsorgaan
Het capaciteitsorgaan heeft een berekening gemaakt van hoeveel 

MBB’ers er jaarlijks moeten worden opgeleid om aan de vervan-

gingsvraag en benodigde groei te kunnen voldoen. Voor alleen het 

radiologische deel van de medische beeldvorming, geven ze aan 

dat er 505 studenten per jaar moeten instromen in de opleidin-

gen. Ze gaan daarbij uit van een opleidingsrendement van 70%. 

Omgerekend komt dit neer op ruim 350 pas afgestudeerden per 

jaar voor alleen dit deel. 

Bij het achterhalen van het aantal MBB’ers op de verschillende 

opleidingen die hun diploma hebben 

behaald in 2019, komen we bij het aantal 

van voltijd MBRT op 226, duaal MBRT op 

53 en inservice RDL op 22. In totaal zijn 

dit 301 pas afgestudeerden. Als we mee-

nemen dat afgestudeerden van de MBRT 

niet enkel op de RD gaan werken maar 

ook de NG en de RT, dan is het tekort aan 

afgestudeerden nu al 60-65. 

Het feit dat er nu al te weinig studenten 

afstuderen, dat er te weinig stageplaat-

sen zijn, er in bovenstaande getallen 

geen rekening wordt gehouden met de 

nucleaire geneeskunde en vacatures niet 

opgevuld worden, maakt dat een flinke 

verandering nodig is om de uitstroom 

en groei van de afdelingen Medische 

Beeldvorming op te vangen. 

Grafiek 2: vergelijk opleidings- en stageplaatsen 2013-2019
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Conclusie en 
aanbevelingen
Over de gehele breedte in het ziekenhuis is een te lage instroom 

en te hoge uitstroom van personeel. Er zijn te weinig goed opge-

leide professionals beschikbaar voor de toenemende en verande-

rende zorgvraag en er zijn te weinig stage- en opleidingsplaatsen.  

De transitie naar een toekomstgerichte, goedwerkende arbeids-

markt is een beweging waar iedere professional en instelling een 

verantwoordelijkheid voor draagt. Het is hierbij belangrijk om 

de werkdruk te verlagen, personeelskrapte te verminderen en 

instroom, doorstroom en behoud van medewerkers te vergroten(9).

 

Er liggen veel kansen en mogelijkheden in de arbeidsmarkt. Denk 

aan de grotere vraag van afdelingen met daarbij een groei aan 

FTE’s en aantal medewerkers, de mogelijkheden van taakdifferen-

tiatie door verschuivingen in taken en verantwoordelijkheden en 

de veranderende zorgvraag. Hierdoor zullen er voor MBB’ers ook 

meer arbeidsperspectief en doorgroeimogelijkheden zijn naar 

bijvoorbeeld de functie van specialistisch MBB’er, Advanced Practi-

tioner en TMS-MT. Deze ontwikkeling is de laatste jaren al te zien. 

Zo doen MBB’ers meer voorbehouden en risicovolle handelingen, 

die voorheen door andere zorgprofessionals werden uitgevoerd, 

denk aan het plaatsen van PICC-lijnen en het wegkijken van rönt-

genfoto’s met de vraagstelling fracturen (NVMBR 2019). Maar ook 

worden er nu meer Advanced Practitioners opgeleid ten opzichte 

van de jaren ervoor. Deze ontwikkeling in arbeidsperspectief zal 

ook bijdragen aan het behoud van medewerkers op de afdeling en 

uitstroom verminderen.

Naast de kansen zijn er op dit moment ook flinke uitdagingen. Er 

moeten genoeg MBB’ers continu opgeleid gaan worden om aan de 

benodigde vervanging en groei te kunnen voldoen. Deze nieuwe 

afgestudeerden op de arbeidsmarkt zullen er mede aan bijdragen 

dat de gemiddelde leeftijd op de afdelingen daalt. Het aantal 

afgestudeerden is momenteel niet toereikend. Tevens is er een 

groot probleem met te weinig stage- en opleidingsplaatsen op de 

afdelingen. Sec gezien dient er door de opleidingsinstituten meer 

opgeleid te worden en dienen afdelingen veel meer opleidings- en 

stageplaatsen aan te bieden.

Het is belangrijk dat afdelingen minimaal het aantal opleidings- 

en stageplaatsen aanbiedt wat ze zelf nodig hebben aan nieuwe 

medewerkers op lange termijn plus wat extra. Tenslotte belandt 

83% van de afgestudeerden daadwerkelijk in het werkveld (capaci-

teitsorgaan). Belangrijk daarbij is dat er inzicht is in lange termijn 

personeelsbeleid. Dit kan gedaan worden door het bijhouden van 

een strategische personeelsplanning (SPP). Hiermee kan ook een 

inzicht worden verkregen in de leeftijdsopbouw van de medewer-

kers. Om voortijdig inzicht in de personeelssamenstelling/ontwik-

keling te hebben kan er proactief actie worden ondernomen. Dit 

zal een gezonde arbeidsmarkt stimuleren. Het is belangrijk dat 

afdelingen de huidige ontwikkeling zien te keren om hun afdeling 

gezond te houden en (grotere) problemen in de toekomst te 

voorkomen.

Op korte termijn zal dit wellicht betekenen dat afdelingen hiervoor 

extra tijdsinvestering op de werkvloer kwijt zijn en dat het vertra-

ging geeft in het dagelijks proces, maar uitstellen zou dit probleem 

alleen maar vergroten. Op langere termijn kan dit zorgen voor 

niet genoeg of geen goed opgeleid personeel, een nog hogere 

werkdruk en daarmee weer een hoger ziekteverzuim(6). 

De NVMBR zou graag de handen ineen willen slaan met zowel 

de afdelingen als de opleidingsinstituten bij het oplossen van de 

problemen. Met elkaar zullen de schouders er onder gezet moeten 

worden en iedere partij heeft hierin zijn eigen verantwoordelijk-

heid. 

Gelukkig hebben we uiteindelijk allen hetzelfde doel en dat is een 

gezonde arbeidsmarkt voor de MBB’er.

Bronnen
1.  KALCIO Healthcare; Strategisch beleidsplan 2021-2025 NVMBR, omge-

vingsanalyse, 2021 nog in concept

2.  Rossing, H. en Visee, H. Toekomstige vraag naar medisch specialisten. 

Prognose op basis van demografische veranderingen. Regioplan, 

Amsterdam, maart 2019. 

3.  CBS; https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/prognose-18-miljoen-

-inwoners-in-2029 

4.  RIVM; https://www.rivm.nl/nieuws/toekomstverkenning-rivm-gezon-

der-nederland-met-meer-chronisch-zieken 

5.  AZW Statline; https://azwstatline.cbs.nl/#/AZW/nl/, geraadpleegd op 

11-5-2021

6.  NVMBR; NVMBR magazine 2019 editie 4, artikel uitkomsten enquête 

werkdruk medische beeldvorming en radiotherapie. 

7.  NVMBR; Norm verdeling stageplaatsen 2017

8.  Capaciteitsorgaan; Capaciteitsplan 2018-2021 deelrapport 8 FZO-be-

roepen & ambulanceverpleegkundigen, november 2018

9.  NVZ; https://zmt-ziekenhuizen.nl/nl/over-zmt, geraadpleegd op 11-5-

2021

9



Inleiding
Om een CT abdomen te kunnen beoordelen krijgen patiënten 

intraveneus jodiumhoudend contrastmiddel toegediend. Het intra-

veneus contrastmiddel is nodig om vaten, structuren en organen 

zichtbaar te maken ten opzichte van het omliggende weefsel. 

Bovendien zorgt het contrastmiddel ervoor dat eventuele laesies 

zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

Aan intraveneus contrastmiddel kleven ook risico’s. Patiënten 

kunnen allergisch zijn voor het contrastmiddel of er kan contrast-

nefropathie optreden bij patiënten met een verminderde nierfunc-

tie (eGFR < 30 ml/min*1.73m²)(1). Bij verminderde nierfunctie moet 

de nefrotoxische medicatie (met name NSAID’s en metformine) 

kortdurend gestaakt worden en moet de patiënt geprehydreerd 

worden. Algemeen wordt geadviseerd om het contrastvolume 

te beperken zonder dat het de diagnostische beoordeelbaarheid 

vermindert(2).

Iedere patiënt die voor een porto-veneuze CT abdomen komt, 

krijgt volgens het lokale klinische protocol 100 ml jodium houdend 

contrastmiddel met een dichtheid van 350 mg/ml intraveneus 

toegediend. Deze hoeveelheid contrastmiddel is gebaseerd op een 

scan met een buisspanning van 120 kVp om voldoende contrast te 

krijgen tussen gezond en afwijkend weefsel. 

De lever heeft zonder intraveneus contrastmiddel een gemiddeld 

CT-getal van 55 HU(3). Het leverparenchym is voldoende aange-

kleurd met contrast wanneer het CT-getal met minstens 50 HU 

verhoogd is ten opzichte van een beeld zonder contrastmiddel(4). 

Dit betekent dat er in het leverparenchym een gemiddeld CT-getal 

van 105 HU wordt bereikt als er voldoende intraveneus contrast 

aanwezig is.

Voor de komst van de buisspanningsmodulatie techniek werd 

volgens het lokale protocol standaard een CT abdomen met een 

buisspanning van 120 kVp gemaakt. Door de komst van deze 

buisspanningsmodulatie, wordt de buisspanning aangepast aan 

de morfologie van een individuele patiënt. Door deze techniek, 

wordt de stralingsdosis voor iedere patiënt nauwkeurig aangepast. 

Het systeem zorgt ervoor dat de laagst mogelijke dosis wordt 

gegeven voor de patiënt, 120 kVp is hierdoor niet meer standaard. 

De meeste patiënten worden met de meest moderne scanners 

met 100 kVp gescand, slanke en/of kleine patiënten met een nog 

lagere buisspanning en adipeuze patiënten met 110 of 120 kVp. 

Bij het scannen met een lagere buisspanning zijn er meer laag-

-energetische fotonen in het röntgenspectrum. Hierdoor is er 

minder doordringbaarheid en meer absorptie van röntgenfotonen 

door hoge dichtheid van weefsels/ stoffen, waaronder contrast-

middel. Daardoor neemt het CT-getal van contrastmiddel in een 

CT-scan toe(5). Doordat gemiddeld met een lagere kVp gescand 

wordt, kan er daarom waarschijnlijk minder contrast worden 

toegediend.

Bij een intraveneuze toediening van 100 ml Iomeron 350 bij slanke 

en kleine patiënten treedt er meer verzadiging van het contrast in 

de organen op ten opzichte van gemiddelde of adipeuze en lange 

patiënten. De invloed van de lengte van de patiënt op contrast 

aankleuring kan verklaard worden doordat er relatief meer circu-

lerend volume bloed aanwezig is bij een lange patiënt dan bij een 

kleine patiënt. Dat betekent dat er meer intraveneus contrast nodig 

zou zijn voor voldoende aankleuring bij langere patiënten met veel 

circulerend bloedvolume ten opzichte van kleine patiënten, met 

relatief minder circulerend bloedvolume. 

Patiënt-afhankelijk intraveneus contrastvolume bij 
een CT abdomen in de porto-veneuze fase

Sigrid Brink-Dob
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Figuur 1. ROI meting in het leverparenchym

a

b

c

Figuur 2. Relatie tussen (a) BMI, (b) lengte, (c) buisspanning en CT-getal van 
het leverparenchym.

Door een onderscheid te maken tussen slanke (BMI < 20), normale 

(BMI tussen 20-30) en adipeuze (BMI > 30) patiënten, is onder-

scheid te maken in de omvang van de patiënt. Hoe kleiner de 

omvang, des te minder benodigd contrast. En door een selectie te 

maken met een BMI > 30 wordt er meer contrast gegeven bij grote 

omvang.

In deze studie is het toe te dienen contrastvolume geoptimali-

seerd, waarbij deze afhankelijk is gemaakt van de buisspanning, de 

lengte en het gewicht van het patiënt. De lengte en het gewicht 

van de patiënt worden gebruikt voor het berekenen van de BMI. 

Naast de buisspanning worden in het nieuwe contrast protocol 

zowel de BMI als de lengte als onafhankelijke parameters gebruikt 

voor het bepalen van het contrastvolume. De werking van het 

nieuwe contrast protocol is kwantitatief gecontroleerd.

Methode
Omdat zowel de lengte als het BMI van de patiënt van grote 

invloed is op de hoeveelheid contrast, is een nieuw contrast proto-

col gemaakt (tabel 1), waarbij ook de invloed van de buisspanning 

is meegenomen. Dit protocol is te gebruiken bij een CT abdomen 

inclusief een opname in de porto-veneuze fase. De porto-veneuze 

fase wordt standaard 75 seconden na intraveneus contrast toedie-

ning gescand. 

Dit protocol is ook te combineren met een arteriële scan vooraf, 

waarbij hypervasculaire laesies zichtbaar worden. Om voldoende 

contrast in de hypervasculaire laesies te hebben, wordt laat 

arterieel gescand (15 seconden nadat de contrastbolus in de aorta 

descendens het hartniveau passeert). De duur van het totale con-

trastaanbod is 25 seconden.

Het protocol is op de Siemens Somatom Force CT scanner toege-

past. Buisspanningsmodulatie staat aan met een range van 70 

– 150 kVp. Het toegepaste intraveneus contrastmiddel is Iomeron 

350 mg I/ ml. 

Voor het analyseren van de data wordt er 1 region of interest 

(ROI’s) getekend op een vaste plaats distaal in het leverparenchym, 

ongeveer 1 cm van de rand en met een oppervlakte van 125±3 

mm2 (Figuur 1). Per ROI wordt het CT-getal (in HU) genoteerd.

De correlatie tussen BMI,  lengte, buisspanning en CT-getal wordt 

getoetst door middel van een lineaire regressie. Daarnaast is meer-

voudige lineaire regressie uitgevoerd voor het CT-getal als functie 

van BMI, lengte en buisspanning. Ten slotte worden de CT-getallen 

van het oude en nieuwe protocol retrospectief vergeleken bij een 

patiënt waarbij contrast is toegediend met beide protocollen. Voor 

de statistische analyse is gebruik gemaakt van R: A language and 

environment for statistical computing (R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria).
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Resultaten
In totaal zijn er 228 patiënten met dit protocol gescand. Gegevens 

over de populatie staan samengevat in tabel 2. Het gemiddelde 

CT-getal voor de ROI’s in het leverparenchym is 116 HU. De cor-

relatie tussen het CT-getal en BMI, lengte en buisspanning staan 

weergegeven in figuur 2.

Voor alle lengtes, voor BMI < 31.4 en een buisspanning van maxi-

maal 100 kVp blijft het CT-getal hoger dan 105 HU bij aankleuring 

van het leverparenchym. De meervoudige lineaire regressie voor 

de parameters BMI, lengte en buisspanning levert een R-squared 

van 0.45 op en suggereert een significante correlatie tussen het 

CT-getal en de parameters BMI (p = 0.002) en buisspanning (p = 

0.03). 

Figuur 3 is een voorbeeld van een patiënt die 1.60 meter lang is en 

50 kg weegt. Bij de eerste scan, volgens het oude protocol, is 100 

ml Iomeron 350 gegeven (figuur 3A) en daarna met het nieuwe 

contrast-op-maat protocol bij de tweede scan 70 ml Iomeron 350 

(figuur 3B). Bij 100 ml Iomeron 350 wordt er 159 HU in het lever-

parenchym gemeten en bij 70 ml Iomeron 135 HU. Een duidelijke 

contrastmiddelreductie van 30% en nog steeds meer dan vol-

doende zichtbaar contrast in de lever. 

Figuur 3. Vergelijking tussen het oude contrast protcol (A) en het nieuwe contrast op maat protocol (B) bij dezelfde patiënt van 1.60m en 50 kg. Bij A 
heeft de patiënt 100 ml Iomeron 350 toegediend gekregen en bij B 70 ml Iomeron 350.

Tabel 1. Nieuw abdomen contrast op maat protocol. Voor verschillende buisspanningen, patiënt BMI en lengte staat de hoeveel-
heid en toediensnelheid contrastvloeistof Iomeron 350 aangegeven.

Tabel 2. Gegevens over de geïncludeerde patiëntenpopulatie

Populatie n = 228

Lengte 1,75 ± 0,10 m

Gewicht 76,8 ± 17,2 kg

BMI 25 ± 5
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Discussie
De resultaten laten zien dat dit contrast protocol goed werkt. Bij 

kleine en slanke patiënten wordt nu 20 tot 30 ml minder contrast 

gegeven en nog steeds meten we gemiddeld meer dan 105 HU in 

de lever. 

Naast dat het nieuwe contrast protocol voordelen heeft voor de 

patiënt en voor de beeldkwaliteit, bespaart het ook contrastmiddel 

en is het beter voor het milieu. Het toegediende contrastmiddel 

verlaat het lichaam via de urine, wat weer in het riool en in het 

oppervlaktewater terecht kan komen(6). 

Volgens de literatuur is de body surface area (BSA) een goede 

parameter om contrastvolume te bepalen(7). De BSA wordt vaak 

gebruikt voor de dosering van bepaalde medicijnen(8). In deze 

formule zit het gewicht en de lengte van de patiënt verwerkt, zoals 

ook het geval in het nieuwe contrastprotocol. Om de BSA uit te 

rekenen is een complexere formule nodig, wat minder praktisch 

werkbaar is. Het nieuwe contrastprotocol is overzichtelijk en goed 

werkbaar door de afgeronde stappen in tientallen milliliters. Door 

deze praktische overweging is er dus voor gekozen om het nieuwe 

contrast protocol zo op te stellen, in plaats van het direct afhanke-

lijk te maken van de BSA met een precieze, maar meer gecompli-

ceerde formule.

In deze studie is een eerste voorstel gedaan voor een patiëntafhan-

kelijk contrast protocol voor een CT abdomen. De volgende stap is 

dit protocol uit te breiden naar de kinderprotocollen. Bij kinderen 

moet de BMI anders geïnterpreteerd worden(9), waardoor het 

contrast protocol niet direct toepasbaar is op kinderen. 

Bij de overgang naar kinderen, zeker in de leeftijdscategorie tussen 

de 0 en 18 jaar en de overgang naar volwassenheid moet het 

voorgestelde contrast protocol nog goed onder de loep genomen 

worden. Er zit een groot lengte verschil in bijvoorbeeld kinderen 

die 6 maanden oud zijn, waarbij een ‘snufje’ contrast nodig is, ten 

opzichte van een kind van 10 jaar dat twee keer zo lang is. Daar-

naast moet de BMI bij kinderen anders geïnterpreteerd worden 

ten opzichte van volwassenen, waardoor het contrast protocol er 

waarschijnlijk anders uit gaat zien(10). Kinderen worden vaak met 

70 of 80 kVp gescand, waardoor er minder contrast nodig is voor 

de beeldvorming.

Verder moet er gekeken worden hoe dit contrast protocol 

toegepast moet worden bij patiënten die een amputatie hebben 

ondergaan. Door amputatie is er minder circulerend bloedvolume 

en de BMI is ook lastiger te bepalen omdat het gewicht van het 

geamputeerde deel niet gewogen is en het circulerend bloedvo-

lume veranderd is. 

Conclusie
Het nieuwe contrast protocol met patiëntafhankelijke toediening 

van contrastvolume werkt en laat voldoende contrast in de lever 

zien, ook bij verminderde toediening voor smalle en kleine pati-

enten. Daarmee is in totaal het gebruikte contrastvolume geredu-

ceerd. Het contrast protocol moet verder worden geoptimaliseerd 

voor kinderen en patiënten die een amputatie hebben ondergaan.

Het ontwikkelen van dit contrast protocol brengt vele voordelen 

met zich mee, waardoor we blijven zoeken naar fine tuning en 

optimalisaties. De eerste stappen zijn gezet en we zien mogelijkhe-

den om dit verder te ontwikkelen. Ondanks dat er meer onderzoek 

nodig is lijkt dit nieuwe contrast protocol positief voor de patiënt, 

geeft het een kostenreductie in contrastgebruik, en is het beter 

voor het milieu en de beeldkwaliteit.
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Inleiding
Kanker is de nummer één doodsoorzaak in Nederland. Ondanks 

optimalisatie van verschillende behandelingen is het aantal 

absolute patiënten die overlijden aan kanker gestegen over de 

afgelopen tien jaar. De palliatieve fase start als genezing niet meer 

mogelijk is(1).

Palliatieve zorg  is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van 

patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbe-

dreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en 

verlichten van lijdenmiddel van vroegtijdige signalering en zorg-

vuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, 

psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van 

de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het 

behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijk-

heden(2).

Patiënten met kanker ervaren gemiddeld zes symptomen tege-

lijkertijd in het laatste jaar voorafgaand aan het overlijden(3). Dit 

benadrukt de noodzaak tot adequate herkenning en behandeling 

van symptomen ter behoud en/of verbetering van kwaliteit van 

leven. Angst is één van deze symptomen die de kwaliteit van leven 

negatief kan beïnvloeden(4). 

Angst is gedefinieerd als een normale invoelbare reactie op 

dreigend gevaar(5). Angst zet aan tot actie zoals het naar de dokter 

gaan wanneer men zich ongerust maakt over een lichamelijke 

klacht. In de palliatieve fase is deze prikkel tot handelen niet altijd 

zinvol meer en kan men hier wel degelijk last van ondervinden.  Zo 

kan angst lijden tot concentratieproblemen, onrust, somberheid en 

verschillende fysieke symptomen als gevolg van het activeren van 

het autonome zenuwstelsel zoals benauwdheid, hartkloppingen 

en transpiratie(6). 

Het is van belang om onderscheid te maken tussen angst als 

symptoom en een angststoornis. Dit artikel richt zich op angst 

als symptoom, of in andere woorden angst als gevolg van ziekte 

en behandeling bij patiënten met een progressieve oncologische 

ziekte in de laatste maanden van het leven. Angststoornis betreft 

een pathologische angst en wordt gediagnosticeerd volgens de 

DSM-V criteria(7). Een angststoornis is vaak pre-existent aan de 

diagnose kanker, komt minder vaak voor dan angst als symptoom 

en vraagt om psychiatrische interventies(5,8). Dit artikel laat angst-

stoornissen buiten beschouwing. 

Een veelvoorkomende classificatie van de etiologie van angst bij 

patiënten met kanker in de palliatieve fase bestaat uit situationele 

angst, organische, existentiële en psychiatrische angst(5). 

Situationele angst is angst gerelateerd aan stressvolle life events 

zoals het ondergaan van een radiotherapeutische behandeling. 

Onrealistische gedachten vormen vaak de basis van deze angst. 

Organische angst is gerelateerd aan somatische processen zoals 

fysieke symptomen. Metabole stoornissen zoals hypercalciëmie 

en bijwerkingen van medicatie kunnen eveneens angst tot gevolg 

hebben. Existentiële angst is angst gerelateerd aan spirituele en 

“When you have the most to lose”
Angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase
Door Daniëlle Zweers | � d.zweers@umcutrecht.nl   

Foto: Nynke Thien

Ongeveer een derde van de patiënten met kanker in de palliatieve fase ervaart angst. Vroegtijdige herken-
ning van angst is essentieel om optimale palliatieve zorg te kunnen verlenen. Het herkennen van angst 
wordt bemoeilijkt door de vaak complexe symptoomlast van patiënten, de verschillende manieren waarop 
angst wordt geuit, verschillende onderliggende oorzaken en de vaak korte periode die patiënten nog te 
leven hebben. Hoewel systematisch gebruik van meetinstrumenten ondersteuning geeft in het herkennen en 
bespreken van angst worden deze nog weinig toegepast. Een veel voorkomende misvatting onder professio-
nals is dat angst een invoelbare reactie is op hetgeen de patiënt overkomt en “erbij hoort”. Een deel van deze 
aanname is wellicht correct, maar het is te makkelijk ons daarmee te weerhouden van een verdere verken-
ning van die angst en van de mogelijkheden om de patiënt gericht te ondersteunen.
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existentiële domein waar verlies van waardigheid, hoop en bete-

kenisgeving een belangrijke rol spelen. Psychiatrische angst gaat 

over angststoornissen en valt buiten de scope van dit artikel.

Om te komen tot een systematische benadering voor patiënten 

met angst zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd die worden 

beschreven in het proefschrift “When you have the most to lose”; 

Angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase(9). De belang-

rijkste bevindingen zullen hieronder worden samengevat.

Bespreken en meten van angst 
Veel zorgprofessionals ervaren enige terughoudendheid in het 

bespreken van angst. Uit onderzoek onder verpleegkundigen 

werkzaam in hospices blijkt dat deze terughoudendheid met name 

voortkomt uit het idee de angst niet te kunnen oplossen(10). De 

diversiteit aan signalen van angst maakt het lastig angst vroeg-

tijdig te herkennen waardoor angst veelal niet wordt herkend. 

Veel signalen van angst kunnen ook passen bij een progressieve 

ziekte. Daarnaast geven patiënten meestal niet uit zichzelf aan dat 

zij angst ervaren. Patiënten herkenden zich ook niet altijd in het 

woord angst, maar hadden het dan vaker over “zorgen maken om”, 

“spanning hebben voor” of “bang zijn voor”. Om angst bespreek-

baar te maken is het van belang aan te sluiten bij het woordge-

bruik van de patiënt(10).

Meetinstrumenten kunnen helpen in het bespreekbaar maken van 

angst. Uit onderzoek blijkt dat meetinstrumenten in een derde van 

de gevallen wordt gebruikt(10). In een uitgebreid dossieronderzoek 

viel op dat waar meetinstrumenten werden gebruikt om angst te 

meten ook vaker over angst in de status werd gerapporteerd(11). 

Of dit echt om een causale relatie gaat is met dit onderzoek niet 

te zeggen, maar deze bevinding lijkt wel te pleiten voor dat meer 

meten inderdaad leidt tot meer weten. Belangrijk om te noemen 

is dat het niet per definitie alleen om de meting op zichzelf gaat, 

maar vooral het gesprek wat daarover volgt over hoe deze score 

te interpreteren en de betekenis voor de patiënt. Veel gebruikte 

meetinstrumenten om angst te meten zijn de Lastmeter ter vroeg-

signalering, het Utrecht symptoomdagboek (USD) ter monitoring 

en de Hospital Anxiety and Depression Scale ter screening voor 

potentiële pathologische angst(12). Structureel gebruik van het 

USD brengt het beloop van symptomen en de samenhang met 

andere symptomen in kaart en maakt evaluatie van het effect van 

ingezette interventies mogelijk.
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Beïnvloedende factoren
Ondanks de soms tegenstrijdige resultaten uit de literatuur blijkt 

dat er een verscheidenheid aan symptomen, ziektebeelden en 

patiëntkarakteristieken zijn die geassocieerd worden met hoge 

scores op angst. Zo zijn vrouwen vaker angstig dan mannen en zijn 

jongeren vaker angstiger dan ouderen(13). Daarnaast wordt kanker 

in het hoofd-halsgebied en long-, maag-  en alvleesklierkanker 

geassocieerd met hogere angstscores(14,15). 

Uit onderzoek onder patiënten met kanker in de palliatieve fase 

opgenomen in het hospice dan wel het ziekenhuis waarbij het 

USD werd afgenomen bleek dat angst met name wordt gezien bij 

patiënten die ook somberheid en benauwdheid ervaren(15,16). Heb 

is belangrijk bewust te zijn dat deze symptomen vaak samengaan 

met het ervaren van angst. Behandeling en ondersteuning van 

angst bestaat dus ook uit adequaat symptoommanagement van 

deze beïnvloedende symptomen.

Onderliggende oorzaak achterhalen
Uit onderzoek onder verpleegkundigen blijkt dat niet altijd een 

grondige analyse van de angst plaatsvindt voorafgaand aan de 

inzet van interventies(10). Dit maakt dat patiënten veelal worden 

doorverwezen naar specialistische hulpverleners. Gezien de 

verschillende onderliggende oorzaken van angst is het van groot 

belang te kijken waar de angst op is gebaseerd. Betreft het bijvoor-

beeld situationele angst dan kan de angst in sommige gevallen al 

worden verminderd met voorlichting en educatie. Alleen wanneer 

inzicht wordt verkregen in de oorzaak kunnen gerichte interven-

ties worden ingezet. 

Behoefte van patiënten en naasten
De geïnterviewde patiënten opgenomen in het hospice en hun 

naasten gaven aan dat terugkijkend de “angst het grootst was 

wanneer er veel te verliezen was”(17). Dit was veelal in het begin 

van de palliatieve fase waar patiënten afscheid moesten nemen 

van de alledaagse dingen die niet meer lukken zoals het vervullen 

van een rol binnen het gezin. Veel patiënten deelden de verwach-

ting dat zorgprofessionals angst zouden moeten oplossen niet: 

“Een oplossing? Nee… dat verwacht ik niet van ze, ze kunnen het 

niet oplossen. Gewoon een luisterend oor, gewoon een gesprek 

van mens tot mens…”(17).

De behoefte van patiënten had veelal te maken met informatie, 

veiligheid en controle.

Voor velen was het verkrijgen van open en eerlijke informatie 

essentieel om angst de baas te blijven. Het gevoel dat informatie 

werd achterhouden gaf een angstig gevoel “dat het wel zo erg zou 

zijn dat zelfs de dokter het niet durft te delen”. Er waren ook pati-

enten die het liefst zo min mogelijk wilden weten over hoe dingen 

zouden gaan verlopen. Informatiebehoefte is dus voor iedereen 

anders(17). 

Veiligheid werd vooral ontleend aan het niet alleen hoeven zijn 

en aan de deskundigheid van zorgprofessionals. Ook continuïteit 

van de zorg werd belangrijk gevonden in relatie tot veiligheid. Een 

patiënt vertelde het prettig te vinden dat de overdracht tussen 

zorgprofessionals in haar bijzijn plaats vond: “dan weet ik dat ze 

op de hoogte is en kan ik zelf zonodig ook nog iets toevoegen, zo 

weet zij ook dat ik snel 2 oxynorm achter elkaar mag innemen als 

de eerste niet genoeg werkt…”(17).

Een gebrek aan informatie en een onveilig gevoel versterkte de 

behoefte aan controle. Ondanks dat patiënten reëel zijn in verlies 

van controle werd door het merendeel van de patiënten aangege-

ven dat het behoud van controle waar dat nog wel kan, angstredu-

cerend kan werken. 

Het aansluiten aan de beleefwereld van de patiënt op dat moment 

werd als prettig ervaren: “Als je dan even in een vrolijke bui bent, 

wil je geen gesprekken voeren die je verdrietig maken”. Ook 

gaven patiënten aan dat zij het belangrijk vonden dat als ze geen 

behoefte hadden aan een gesprek dat dit ook werd gerespec-

teerd(17).

Naasten gaven vooral aan betrokken te willen worden in de zorg 

voor patiënten met angst. Zij kennen de patiënt vaak al een lan-

gere tijd voorafgaand aan de ziekte en zijn in staat kleine verande-

ringen in gedrag en emoties op te merken(18).

Vervolgonderzoek
Bovenstaande aanbevelingen zijn met name gebaseerd op onder-

zoek onder hoogopgeleide patiënten van een westerse afkomst. 

Er is nog veel onduidelijk over hoe patiënten met een cognitieve 

beperking of een niet-westerse achtergrond te ondersteunen. 

Daarnaast is er ook weinig bekend over de effectiviteit van inter-

venties als patiënten niet meer kunnen communiceren. Vervolgon-

derzoek is nodig om ook voor deze groepen angstmanagement te 

optimaliseren.

Conclusie
Zorg voor patiënten met angst is maatwerk! ‘One size fits all’ is dan 

ook niet van toepassing. Het gebruik van meetinstrumenten kan 

helpen angst  vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te maken. 

Daarbij is het van belang te onderzoeken wat de onderliggende 

oorzaak is om de patiëntgerichte interventies aan te kunnen bie-

den. Adequaat symptoommanagement en informatie afstemmen 

op het individu is essentieel in het ondersteunen van patiënten 

met angst. Maar bovenal: het leren kennen van de mens achter de 
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patiënt, wat zijn hem of haar wensen en wat deze betekenen is de 

sleutel tot adequate ondersteuning voor angst!
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Introductie
In de afgelopen jaren is er binnen de radiologie veel aandacht 

ontstaan voor artificiële intelligentie (AI) toepassingen. Deze 

interesse voor AI wordt met name gewekt door de toenemende 

werkdruk op de radiologie afdeling. De oorzaak van deze stijgende 

werkdruk is tweeledig. Allereerst is er sprake van een toenemende 

vraag naar beeldvorming, waarbij er op jaarlijkse basis steeds 

meer beeldvormende onderzoeken worden verricht(1). Daarnaast 

is een kwalitatieve beoordeling vaak niet meer voldoende om de 

klinische vraag te beantwoorden en is het steeds vaker noodza-

kelijk om kwantitatieve analyses op radiologische beelden uit te 

voeren(2). Hoewel deze ontwikkelingen een positieve impact heb-

ben op de patiëntenzorg, zorgt dit er ook voor dat er steeds meer 

informatie verwerkt moet worden en er meer tijd per onderzoek 

nodig is om deze adequaat af te handelen(2). Deze effecten hebben 

tot gevolg dat radiologische innovaties, waaronder AI, steeds 

meer gericht zijn op het automatiseren en daarmee het efficiënter 

maken van werkprocessen binnen de radiologische workflow. Het 

is dan ook de verwachting dat AI een steeds belangrijkere bijdrage 

gaat leveren aan het automatiseren van specifieke radiologische 

taken en daarmee de werkdruk beheersbaar houdt.

Een groot voordeel van AI-technieken is dat deze flexibel in te 

zetten zijn en ondersteuning kunnen bieden bij een grote variëteit 

aan werkprocessen. Het gevolg hiervan is dat niet uitsluitend de 

radioloog, maar ook andere disciplines, zoals klinisch fysici, tech-

nisch geneeskundigen en Medisch Beeldvormings- en Bestralings-

deskundigen (MBB’ers), met deze innovaties in aanraking zullen 

komen. Sterker nog, deze disciplines spelen een cruciale rol in het 

begeleiden van klinische implementaties en adequaat gebruik van 

AI-technologie in de kliniek. Toch is het zo dat de rol van deze dis-

ciplines met betrekking tot AI in de vele discussies die nu gevoerd 

worden vaak onderbelicht blijft(3). Met name voor de MBB’er zullen 

deze ontwikkelingen de nodige impact hebben op de dagelijkse 

werkzaamheden. Mede door het gevarieerde takenpakket van de 

MBB’er heeft deze groep in de nabije toekomst een belangrijke rol 

met betrekking tot de adoptie en gebruik van AI in de klinische 

workflow. Om het AI-landschap van de MBB’er systematisch verder 

te verkennen zullen in dit artikel de verschillende aspecten van 

de radiologische workflow worden behandeld waar met name de 

MBB’er een belangrijke rol speelt. Dit zijn onder andere de pati-

entvoorbereiding, beeldvorming, het bewerken en analyseren van 

beelden, en radiologische pre-rapportage. 

De radiologische workflow
Patiëntvoorbereiding en beeldvorming
Voor de MBB’er begint de radiologische workflow bij het voor-

bereiden en scannen van patiënten. Het doel van deze stap is 

het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardige beelden van de 

interne anatomie/fysiologie van de patiënt die geschikt zijn voor 

het beantwoorden van de klinische vraagstelling. Daarnaast is 

het van belang dat bij deze stap het discomfort voor de patiënt 

wordt geminimaliseerd. Er op dit gebied nog veel te winnen door 

gebruik te maken van AI. Zo kan het automatisch verwerken van 

informatie uit het elektronisch patiëntendossier ondersteuning 

geven bij het personaliseren van scanprotocollen en biedt het de 

mogelijkheid om te controleren of de indicatie voor beeldvorming 

recentelijk is gewijzigd(4). Het adequaat aanpassen van scanpro-

tocol en eventuele verwijzing naar een andere beeldvormende 

modaliteit heeft een belangrijke impact op de patiëntenzorg, mede 

doordat herhaaldelijke beeldvorming met suboptimaal resultaat 

op deze wijze  wordt voorkomen. 

Naast een adequate voorbereiding is het correct positioneren van 

de patiënt en instellen van de acquisitieparameters een basisvoor-
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waarde voor het verkrijgen van beelden met een goede kwali-

teit. Zo dienen onder andere correcte tafelposities, kantelingen, 

scanbereik en protocol goed te worden ingesteld. Afhankelijk hoe 

de patiënt op de tafel gepositioneerd is zullen deze verschillende 

instellingen variëren. Het instellen van al deze opties is een taak 

die veel tijd en ervaring eist van de MBB’er. Wanneer er sprake is 

van een overvol scanprogramma zal tijdswinst door het automa-

tisch instellen van de scanner erg waardevol zijn voor de MBB’er. 

Het is dan ook niet verrassend dat enkele fabrikanten AI-oplossin-

gen hebben ontwikkeld om dergelijke processen te automatiseren. 

Zo zijn er systemen die met behulp van infrarode camera’s een 3D 

model van de patiënt kunnen creëren(5). 

Deze informatie wordt vervolgens 

gebruikt om de correcte tafelposities, 

scanbereik en andere instellingen voor 

specifieke beeldvormingsprotocollen 

automatisch te bepalen. Deze software 

maakt het dus mogelijk om de MBB’er te assisteren in het sneller 

en optimaal instellen van de scanner. Een positief bijkomend effect 

is dat de variatie tussen MBB’ers ook verminderd wanneer van 

deze technologie gebruik gemaakt wordt(5). De inzet van derge-

lijke AI-technologie zal de MBB’er dus helpen bij het nauwkeurig 

en consistent instellen van de scanner voordat de beeldvorming 

plaatsvindt. Uiteraard blijft de MBB’er verantwoordelijk en zal er 

altijd een mogelijkheid zijn om manuele aanpassingen te maken 

wanneer dit nodig zal zijn. Het systeem zal echter in de meeste 

gevallen in staat zijn deze processen volledig te automatiseren, 

waardoor de MBB’er minder tijd kwijt zal zijn aan dergelijke taken.

Beeldreconstructie
Naast automatisering van handelingen met betrekking tot het 

instellen van de scanner en het plannen van de beeldacquisitie zijn 

er AI-gestuurde beeldreconstructie methoden om de beeldkwali-

teit te optimaliseren(6). Deze AI-algoritmes zijn in staat om datasets 

met relatief veel ruis en een beperkte hoeveelheid beeldinformatie 

te reconstrueren. Dit houdt in dat de scantijd verkort kan worden 

of de blootstelling van de patiënt aan ioniserende straling verlaagd 

kan worden. Met name op het gebied van CT en MRI-beeldvor-

ming wordt hier momenteel veel onderzoek naar gedaan en zijn 

de eerste toepassingen al beschikbaar op klinische scanners.

Voor CT-beeldvorming geldt dat 

de blootstelling van de patiënt aan 

ioniserende straling geminimaliseerd 

moet worden. Ontwikkelingen in 

de afgelopen jaren hebben ervoor 

gezorgd dat de stralingsbelasting bij 

CT-beeldvorming al flink gereduceerd kan worden met behoud 

van een adequate beeldkwaliteit. Zo hebben iteratieve reconstruc-

tiemethoden er al voor gezorgd dat er een dosisreductie meer 

dan 60% mogelijk is zonder de diagnostische waarde van het 

CT-beeld te verminderen(7). Recentelijke ontwikkelingen gaan nog 

een stap verder, waar AI-gestuurde reconstructietechnieken het 

mogelijk maken om met een nog lagere stralingsdosis kwalitatief 

hoogwaardige CT-scans te maken. Deze algoritmes zijn met behulp 

van neurale netwerken getraind op grote hoeveelheden data om 

signaal en ruis van elkaar te kunnen onderscheiden en op deze 

Het is dan ook niet meer de 
vraag of de MBB’er met AI te 
maken krijgt, AI is er namelijk aI.
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wijze de ruis in het gereconstrueerde beeld te onderdrukken. Een-

zelfde strategie kan worden toegepast bij MRI-beeldvorming, waar 

het streven is om een zo groot mogelijke reductie in scantijd te 

bewerkstelligen. Deze AI-algoritmen zijn om in staat om gedeelte-

lijk gevulde k-ruimtes met beperkte beeldinformatie te reconstru-

eren, resulterend in een sterke verbetering van beeldkwaliteit(8).

De inzet van dergelijke AI-algoritmen biedt de mogelijkheid om de 

scantijd aanzienlijk terug te dringen en daarmee de doorloop op 

MRI-scanners en patiëntcomfort tegelijkertijd te vergroten.

Wegkijken
Een belangrijke taak voor de MBB’er is om de gemaakte beelden 

te beoordelen op kwaliteit en te controleren op de aanwezigheid 

van acute bevindingen die direct aandacht behoeven. Het is de 

verwachting dat AI een belangrijke ondersteuning kan geven bij 

deze taak. Zo zijn er inmiddels AI-algoritmen die de kwaliteit van 

gemaakte beelden kunnen beoordelen, zoals de inhalatiestatus, 

positionering van de patiënt en het ingestelde scanbereik. Deze 

informatie kan de MBB’er ondersteunen bij het besluit of het 

onderzoek geaccepteerd kan worden of dat er nog additionele 

beeldvorming noodzakelijk is voor het beantwoorden van de 

klinische vraagstelling. Ook bij de beoordeling van het beeld op 

acute bevindingen kan de MBB’er waardevolle ondersteuning van 

AI-algoritmen krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan de aan-

wezigheid van onder andere longembolieën(9), pneumothorax(10), 

massawerkingen en bloedingen(11). Inzet van dergelijke algoritmen 

zal een waardevolle ondersteuning voor de MBB’er zijn, die door 

een vaak overvol scanprogramma steeds minder tijd heeft om 

beelden op al deze aspecten te beoordelen. De kans dat relevante 

afwijkingen niet op tijd gedetecteerd worden neemt hierdoor af.

Beeldbewerking en 
verslaglegging
Naast het maken van beelden raakt de MBB’er steeds meer betrok-

ken bij het uitvoeren van beeldanalyses en de rapportage hiervan. 

In dit opzicht zal de MBB’er vaker werkzaamheden verrichten die 

gericht zijn op radiologische pre-rapportage en het aanleveren 

van relevante informatie aan de radioloog. Deze taakdifferentiatie 

komt in het LUMC tot uiting door de recentelijke oprichting van 

een specialistische groep MBB’ers die verantwoordelijk is voor 

beeldbewerkingen en radiologische pre-rapportage in de klinische 

workflow. Deze groep, genaamd de imaging services group (ISG) 

is een voorbeeld van een zogenaamd ‘imaging core lab’ (ICL) en is 

onder leiding van een technisch geneeskundige verantwoordelijk 

voor het gestandaardiseerd uitvoeren van een grote diversiteit aan 

beeldbewerkingen. De MBB’ers in deze groep krijgen te maken 

met een breed palet aan softwarepakketten die nodig zijn voor de 

beeldbewerkingen en verslaglegging. In deze softwarepakketten 

zitten ook steeds vaker op AI-gebaseerde applicaties die stappen in 

het beeldbewerkingsproces, zoals beeldsegmentatie en annotaties, 

automatiseren. Daarnaast wordt er routinematig data gegenereerd 

die gebruikt kan worden voor verdere AI-ontwikkeling en daarmee 

eigen werkprocessen te optimaliseren. De MBB’ers in deze groep 

zullen dus dichter bij het ontwikkelproces staan, aangezien zij zelf 

direct data leveren die gebruikt wordt voor AI-training. 

Ondersteuning bij beeldbewerkingen
Het gebruik van AI-applicaties bij beeldbewerkingen heeft als doel 

om de tijd die aan het analyseren en bewerken van beelden wordt 

besteed te reduceren. Veel beeldbewerkingstaken zijn arbeidsin-

tensief en vaak complex. Veel stappen binnen de beeldbewerking 

zijn zeer geschikt voor automatisering met behulp van AI. Dit 

geldt onder andere voor orgaan- en tumorvolumetrie, perfusie-

metingen, metingen van aortadimensies en verslaglegging bij 

oncologische follow-up.  Binnen de ISG wordt er kritisch gekeken 

naar welke stappen geautomatiseerd kunnen worden. Zo zijn er 

al enkele applicaties ontwikkeld die automatisch beelden kunnen 

segmenteren en annoteren. Het automatiseren van deze analyse 

zal de MBB’ers veel tijdwinst opleveren. Daarnaast biedt de inzet 

van deze AI-algoritmen de mogelijkheid om gestandaardiseerd 

bij elke patiënt dergelijke analyses uit te voeren en daarmee de 

patiëntenzorg te verbeteren.

Ondersteuning bij verslaglegging
De MBB’ers binnen de ISG verrichten naast beeldbewerkingswerk-

zaamheden ook radiologische verslaglegging. Een belangrijke taak 

binnen de ISG is om de radioloog te assisteren bij de verslagleg-

ging van CT onderzoeken bij oncologische patiënten volgens de 

RECIST-criteria. Door de grote aantallen onderzoeken en de gestan-

daardiseerde vorm van analyse en verslaglegging is er een project 

gestart om deze werkzaamheden door speciaal opgeleide MBB’ers 

in de ISG te laten uitvoeren. Het verslag van de MBB’er wordt door 

de radioloog gecontroleerd en eventueel voorzien van additionele 

relevante bevindingen. Momenteel maken de MBB’ers binnen de 
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teren. De eerste AI-gebaseerde toepassingen zijn al geïmplemen-

teerd en worden, al dan niet onbewust, al gebruikt in de dagelijkse 

kliniek. De MBB’er heeft een belangrijke rol bij de sturing van de 

ontwikkeling van nieuwe toepassingen en het correct gebruik 

hiervan. Het is dan ook niet meer de vraag of de MBB’er met AI te 

maken krijgt, AI is er namelijk al.
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beeldbewerking &
verslaglegging

wegkijken & 
beeldreconstructie

ISG gebruik van gespecialiseerde software voor de RECIST-analyse. 

Binnen deze softwarepakketten zitten meerdere AI-algoritmen 

geïmplementeerd die verschillende analysestappen automatiseren. 

Zo maken MBB’ers in de ISG gebruik van software die het mogelijk 

maakt om geautomatiseerd een online cloud-database met gelijk-

waardige casuïstiek te doorzoeken en gestructureerd informatie 

teruggestuurd te krijgen. De MBB’er kan in geval van twijfel deze 

software gebruiken om meer informatie over bepaalde patronen 

en afwijkingen op CT-beelden te krijgen voor ondersteuning bij de 

verslaglegging.

Wat zullen MBB’ers merken 
van deze veranderingen?
Het staat vast dat de MBB’er in toenemende mate te maken krijgt 

met AI-gebaseerde toepassingen in de dagelijkse klinische praktijk. 

Sterker nog, het is op dit moment al zo dat MBB’ers, soms onbe-

wust, al werken met software die gebruik maakt van AI. Door de 

optimale integratie van deze technologie in bestaande software-

pakketten zal de eindgebruiker veelal weinig van deze AI-algo-

ritmen merken. Het is wel belangrijk om te beseffen dat, hoewel 

de gebruikersinterface door AI in essentie niet zal veranderen, de 

onderliggende algoritmes wel anders werken. Dit houdt in dat 

de MBB’er op de hoogte moet zijn van mogelijke beperkingen en 

artefacten die door AI geïntroduceerd kunnen worden. Dit vereist 

additionele scholing en cursussen die de MBB’er bewust maken 

van de mogelijkheden en tekortkomingen van verschillende AI-toe-

passingen in de kliniek.

Een belangrijke stap waar de nodige aandacht aan moet worden 

besteed is vertrouwen. Wanneer de MBB’er geen vertrouwen heeft 

in de onderliggende technologie kan de adoptie van deze techno-

logie in het gedrang komen. Belangrijk is dat de MBB’er ervaring 

krijgt in het gebruik van deze technologie en dat fabrikanten 

voldoende wetenschappelijke data aanleveren dat de technologie 

naar behoren werkt. Daarnaast zal de MBB’er altijd de mogelijk-

heid moeten hebben om zelf nog manuele adaptaties te maken, 

waardoor de MBB’er altijd zelf controle heeft over hoe de techno-

logie gebruikt gaat worden.

Tot slot, AI is uitermate geschikt om het radiologische werkproces 

efficiënter te maken en tegelijkertijd de patiëntenzorg te verbe-



Het project KIM -Kunstmatige Intelligentie voor MBB’ers- richt zich op die hande-

lingsverlegenheid van MBB’ers ten aanzien van AI. De centrale onderzoeksvraag van 

het project luidt: Wat zijn de ontwikkelingen in radiologische/radiotherapeutische 

AI en hoe zijn de praktische, ethische en juridische aspecten daarvan van invloed op 

het werk van MBB’ers nu en in de nabije toekomst, welke rol t.a.v. die ontwikkelin-

gen gaan MBB’ers vervullen en welke kennis en vaardigheden hebben zij daarvoor 

nodig? 

Om deze vraag te beantwoorden is een projectconsortium geformeerd bestaande 

uit hogescholen met een MBRT-opleiding, de beroepsverenigingen van MBB’ers 

(NVMBR) en radiologen (NVvR), Erasmus MC en het RIVM. Daarnaast is een advies-

raad geformeerd bestaande uit Annemieke van der Heij-Meijer (Hanzehogeschool 

Groningen), Richard Kemkers (Philips), Jim Stolze (bedenker van De Nationale AI 

Cursus) en Maaike Harbers (Hogeschool Rotterdam). Voor de beantwoording van de 

onderzoeksvraag wordt het volgende stappenplan aangehouden: 

1. Systematic review om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen uit de weten-

schappelijke literatuur van AI-systemen die nu en in de nabije toekomst het 

werk van MBB’ers (gaan) beïnvloeden; 

2. Focusgroepen met AI-experts om te achterhalen hoe zij denken dat de resulta-

ten van stap 1 het werk van MBB’ers gaan beïnvloeden en tevens als check dat alle relevante AI is geïdentificeerd; 

3. Opstellen van een visiedocument over de ontwikkelingen in AI nu en in de nabije toekomst en hoe die de rol van MBB’ers gaan veran-

deren; 

4. Bepalen welke kennis en vaardigheden MBB’ers nodig hebben om hun toekomstige rol t.a.v. AI te vervullen. Hiertoe worden workshops 

met stakeholders georganiseerd; 

5. Opstellen van een online protocol om het huidige kennishiaat te dichten: een online instructie basisvaardigheden voor in het MBRT-on-

derwijs (inclusief juridische aspecten, ethiek en veiligheid) en een online instructie voor gevorderden op post-HBO niveau voor bij- en 

nascholing van MBB’ers. De protocollen zullen als online instructies voor MBB’ers worden aangeboden via de NVMBR.

Project KIM – Kunstmatige Intelligentie voor Project KIM – Kunstmatige Intelligentie voor 
Medisch Beeldvormings- en BestralingsdeskundigenMedisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen
door Harmen Bijwaard PhD, door Harmen Bijwaard PhD, Hogeschool InhollandHogeschool Inholland

Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence of kortweg AI) heeft de laatste jaren de radiologie-

wereld ingrijpend veranderd. Ook het werk van Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen 

(MBB’ers) verandert daardoor sterk. AI wordt namelijk niet alleen ingezet voor beeldherkenning en 

diagnose, maar bijvoorbeeld ook voor workflow management, voor reconstructie van CT-beelden en 

voor automatische planning van radiotherapie. Dat is het werkterrein van MBB’ers (zie Tabel 1), maar 

zij zijn in hun opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) niet in 

aanraking gekomen met AI. Daarmee ontstaat een handelingsverlegenheid waarvan zowel MBB’ers 

zelf als stakeholders zoals afdelingshoofden, directeuren en AI-experts aangeven dat die moet worden 

aangepakt. Dit moet ertoe leiden dat MBB’ers nu en in de toekomst niet alleen verantwoord met AI 

kunnen omgaan, maar ook een bijdrage kunnen blijven leveren aan de ontwikkeling van het werkveld. 

Tabel 1: De respons van MBB’ers op de vraag: “Kom je 
AI tegen in je werk bij de volgende taken?”. De laatste 
kolom geeft het aantal respondenten dat “Ja” heeft 
geantwoord; de kolom ervoor het percentage.

aantal respondenten bij deze vraag 126

Beelherkenning 35,92% 44

Beeldreconstructie 40,48% 51

Beeldfusie (bv. van verschillende 
modaliteiten

33,33% 42

Parameteroptimalisatie 15,08% 19

Dosisoptimalisatie 27,78% 35

Automatische intekening (bv. 
van kritieke organen

29,37% 37

Patiëntpositionering 9,52% 12

Automatische behandelplannen 11,90% 15

Workflowmanagemnet 7,94% 10

Clinical decision support 7,14% 9

Postprocessing 29,37% 37

Nee, ik kom AI nog niet tegen in 
mijn werk

30,16% 38
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