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Subject: Nieuwsbrief LRCB
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OPEN IN BROWSER

Nieuwsbrief voor screeningsradiologen, jaargang 2, nummer 5, juni 2018

Ruud spreekt
Ruud Pijnappel 

 

Vrijdag 6 april vond het LRCB symposium “Oog voor verbetering” plaats. We kijken terug

op een bijzondere en succesvolle dag. Ik kan hier geen volledig verslag doen van de

dag, maar hier toch even een greep uit het programma. Door de presentatie van Paul

Hoogland zijn de deelnemers bijgepraat over het BK2020 project. Zeer belangrijk omdat

https://mailchi.mp/lrcb/nieuwsbrief-lrcb-532495?e=d80ef788e6
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we hier vanaf medio 2019 allemaal mee te maken krijgen. Door de overgang naar

ScreenIT zullen meer processen geüniformeerd worden, waaronder de methode van

afhandeling van discrepanties. Lisa Klompenhouwer is met ons door de verschillende

mogelijkheden gelopen. Een ander voordeel van ScreenIT is de mogelijkheid om

individuele cijfers en bijsturing aan te bieden aan de screeningsradiologen. Fleur

Kilburn-Toppin heeft ons in de keuken van de UK laten kijken en Eric Tetteroo heeft zijn

ervaringen met individuele cijfers met ons gedeeld. Een bijzondere presentatie was die

van Herman Hello, captain Boeing 747. Wat hebben vliegen en screenen met elkaar

gemeen? Er zijn meer raakvlakken dan je in eerste instantie zou denken. Een

belangrijke boodschap van Herman: “je moet niet worden gestraft voor je fouten

(blamefree culture), fouten maak je om van te leren!” 

 

Op onze website zijn alle foto’s te bekijken en ook de PowerPoint Presentaties van de

sprekers: http://www.lrcb.nl/symposium/symposiummammaradiologie/ 

 

Over twee jaar zal het LRCB weer een symposium voor mammaradiologen

organiseren, mogelijk met een palet breder dan alleen screening. Mocht je suggesties

hebben voor onderwerpen, laat het ons weten: http://www.lrcb.nl/contact/

 

Ik hoop dat jullie er dan (weer) bij zijn!

Masterclass najaar 2018
In het najaar van 2018 organiseren we voor de 3e keer de 3-daagse Masterclass. Deze

3 dagen zullen niet aansluitend zijn en vinden plaats op 4 oktober, 9 november en 14
december 2018. De Masterclass is gericht op de verdieping van de ervaren

screeningsradioloog en bestaat voornamelijk uit hands-on training van moeilijke

“dilemma” casussen en thema-sets. Door de NVvR zijn 16 CME punten toegekend. We

hebben maar 10 plaatsen, dus wees er snel bij.

https://lrcb.us14.list-manage.com/track/click?u=41e8d39d734587ab87174f9b6&id=ed86eaa0c2&e=d80ef788e6
https://lrcb.us14.list-manage.com/track/click?u=41e8d39d734587ab87174f9b6&id=b3a864e6ea&e=d80ef788e6
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Klik op de foto voor meer informatie en aanmelden!

 

LRCB visitaties vanaf 2019
Vanaf medio 2019 zal de borstkankerscreening gaan werken met ScreenIT. Hiermee zal

ook de kwaliteitsborging uitgevoerd door het LRCB gaan veranderen. Het voorbereiden

van een visitatie zal efficiënter worden.

Binnen het project BK2020 wordt momenteel het visiteren binnen ScreenIT voorbereid.

Dit gebeurt binnen de door het RIVM-CvB gestelde kaders (lees hier deze kaders). Een

belangrijke verandering hierbij is dat het LRCB inzage gaat krijgen in de individuele

beoordelingen van de professionals, waarbij de professional wel anoniem blijft. Voor de

kwaliteitsborging zal het LRCB de resultaten op groepsniveau blijven duiden, maar

voortaan is ook de spreiding binnen de groep inzichtelijk. Dit geeft een nauwkeurigere

kwaliteitsborging dan alleen over het gemiddelde van de groep.

Een andere grote verandering is dat het LRCB in opdracht van het RIVM-CvB, naast de

driejaarlijkse visitatie, ook een jaarlijkse kwaliteitsmonitor gaat uitvoeren. Deze jaarlijkse

kwaliteitsmonitor zal bestaan uit een overzicht van kwaliteitsindicatoren, gepresenteerd

over de laatste 12 maanden. 

https://lrcb.us14.list-manage.com/track/click?u=41e8d39d734587ab87174f9b6&id=8b6b3ddb13&e=d80ef788e6
https://lrcb.us14.list-manage.com/track/click?u=41e8d39d734587ab87174f9b6&id=064516a1b9&e=d80ef788e6
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Begin 2019 zal het LRCB de laatste visitatie uitvoeren van de cyclus 2016-2019. In het

najaar van 2019 zullen we dan van start gaan met een nieuwe visitatiecyclus op de

nieuwe manier.

BK2020 - Radiologenbijeenkomst
28 maart 2018

Op woensdag 28 maart is er een bijpraatsessie geweest over BK2020 voor de

screeningsradiologen bij RAM-IT in Utrecht. RAM-IT gaat als onderaannemer samen

met Sectra de ICT diensten leveren voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. RAM-IT

beschikt over een eigen state-of-the-art datacenter en biedt diverse cloud services aan. 

 

Paul Hoogland is de avond begonnen met het bijpraten van de radiologen over: 

 

- De implementatie van het programma BK2020:

de stappen die drie hoofdleveranciers: Tromp, Topicus en Sectra zetten;

de Proof of Concept fase met de firma Sectra.

- De huidige projectstructuur en planning van het programma BK2020, waar ook de

externe leveranciers deel van uit gaan maken waardoor ze beter betrokken zijn. 

- De ontwikkeling van de BE en de praktijk. 

 

Ruud Pijnappel heeft de highlights van de ECR gepresenteerd en vertelt over de type

keuring van Curved Paddle, die bij de aanbesteding is aangeboden door Hologic. 

 

Eric Tetteroo heeft vertelt over zijn eerste indruk van de nieuwe Sectra keypad. 

 

 

Impressie van de avond:   

 

https://lrcb.us14.list-manage.com/track/click?u=41e8d39d734587ab87174f9b6&id=6def6c76cb&e=d80ef788e6
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Presentatie van de avond

Oproep Jan Hendriks Prijs 2018
 

 

Ter nagedachtenis aan de grote verdiensten van Jan Hendriks voor de Nederlandse

radiologie, en met name de screening op het gebied van borstkanker, wordt er sinds

2011 jaarlijks de Jan Hendriks prijs uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan de eerste

auteur van een gepubliceerd of voor publicatie geaccepteerd artikel van Nederlandse

bodem. 

 

Kandidaten die willen meedingen naar de prijs kunnen hun gepubliceerde of officieel

geaccepteerde artikel vóór 1 augustus 2018 sturen naar het bestuurssecretariaat van

het LRCB, naar het e-mailadres office.profpijnappel@lrcb.nl, o.v.v. Jan Hendriks Prijs. 

 

lees meer!

Afscheid Nynke de Jong

https://lrcb.us14.list-manage.com/track/click?u=41e8d39d734587ab87174f9b6&id=896d7686de&e=d80ef788e6
https://lrcb.us14.list-manage.com/track/click?u=41e8d39d734587ab87174f9b6&id=1e6e62fea9&e=d80ef788e6
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Met ingang van 1 juli 2018 zal Nynke de Jong stoppen als programma coördinator van

het bevolkingsonderzoek op borstkanker. Het LRCB zal Nynke zeker gaan missen. Wij

willen haar bedanken voor haar enorme inzet en de zeer prettige samenwerking en

wensen haar veel succes in haar verdere carriere.

Beleid "Nevenbevindingen"

Zowel vanuit de werkgroep Wetenschap en Innovatie als via een klacht die uiteindelijk

heeft geleid tot een IGZ melding, is er gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over het

beleid bij het vinden van nevenbevindingen tijdens het bevolkingsonderzoek

borstkanker. Onlangs is door de Programmacommissie dit gevraagde beleid vastgesteld

en dit luidt als volgt: 

  

Voor vergrote lymfeklieren geldt dat een screeningsradioloog dit alleen aan de huisarts

meldt als zijn inschatting is dat dit (op termijn) ernstige schade oplevert en/of

levensbedreigend zou kunnen zijn. Voor lekkende of gescheurde borstimplantaten
geldt hetzelfde. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de implantaten, die aan

slijtage onderhevig zijn, ligt bij de vrouw en de plastisch chirurg. Deze controle zal altijd

moeten plaatsvinden en zal buiten het bevolkingsonderzoek zijn. Ten slotte kunnen bij

vervanging van een pacemaker of ICD oude draden niet altijd verwijderd worden.

Losliggende draden worden dus niet gemeld door de screeningsradioloog. In geval van

klachten met betrekking tot de pacemaker of ICD zouden vrouwen dit uiteraard wel

moeten melden bij hun huisarts of cardioloog. Andere levensbedreigende
nevenbevindingen dient de screeningsradioloog te melden aan de huisarts. De huisarts

kan daarmee dan het gesprek voeren met de cliënte. Op die manier kan de

screeningsradioloog voldoen aan zijn zorgplicht beschreven in de WGBO. 

 

Lees hier het volledige beleidsdocument vanuit de Programmacommissie.

Beleid vrouwen met klachten
Het bevolkingsonderzoek borstkanker heeft als doel om de sterfte aan borstkanker te

https://lrcb.us14.list-manage.com/track/click?u=41e8d39d734587ab87174f9b6&id=339d513ab0&e=d80ef788e6
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verlagen, door borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, voordat de vrouwen

klachten hebben. Echter, in de praktijk blijken er ook vrouwen deel te nemen die

voorafgaand aan, of tijdens het maken van de mammografieën aangeven last te hebben

van klachten aan de borsten. 

 

Aangezien een uniforme werkwijze in deze situatie zeer gewenst is, is er vanuit de

Programmacommissie onlangs het volgende beleid vastgesteld:

Een vrouw die zich meldt voor deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker,

moet altijd worden geholpen. Dat wil zeggen dat de M(B)B’er foto’s maakt in het kader

van het bevolkingsonderzoek. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden:

·        De M(B)B’er geeft bij de vrouw aan dat zij naar de huisarts dient te gaan om haar

klachten te bespreken.

·        De M(B)B’er maakt in ScreenIT een aantekening voor de radioloog, waarin wordt

aangegeven dat de vrouw klachten heeft (zonder differentiatie naar medische relevantie

of niet).

 

De verantwoordelijkheid om een afspraak bij de huisarts te maken ligt bij de vrouw. In de

uitslagbrief staat ook algemeen gesteld dat een goede uitslag geen garantie is dat er

niets aan de hand is en dat de vrouw indien er klachten optreden daarmee naar de

huisarts moet gaan. 

 

Lees hier het volledige beleidsdocument vanuit de Programmacommissie.

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio oktober! 
 

https://lrcb.us14.list-manage.com/track/click?u=41e8d39d734587ab87174f9b6&id=c938ac5bfc&e=d80ef788e6
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