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Our problems are man-made, therefore
ve can solve them (J.F.Kennedy)

INLEIDING

In de laatste decennia bestaat er in de geïndustrialiseerde
landen, waaronder Nederland, een voortdurende expansie van
de radiodiagnostiek. Tot 1972 vas er sprake van een regel-
matige groei van 7-10$ per jaar; sedertdien is de groei van
aard veranderd : weliswaar bestaat er nog een toename in het
aantal röntgenologische verrichtingen van h-5<f> per jaar,
doch bovendien is er sindsdien een duidelijke verschuiving
opgetreden naar meer arbeidsintensieve en gecompliceerde
onderzoeken.
Deze expansie van de radiodiagnostiek veroorzaakt een toe-
name van de kosten. Deze kosten zijn zovel van economische
als van biologische aard; deze laatste ten gevolge van de
inwerking van ioniserende stralen op levende weefsels. De
toenemende financiële kosten van de gezondheidszorg, waar-
van de radiodiagnostiek deel uitmaakt, zijn regelmatig onder-
werp van publicaties. Ook zijn talrijke publicaties versche-
nen over de risico's van het gebruik van ioniserende stralen
voor diagnostische doeleinden.
Bezorgdheid over deze toenemende kosten heeft de vraag doen
rijzen of de kosten wel opwegen tegen de baten van het rönt-
genonderzoek. Met de baten van het röntgenonderzoek wordt
de waarde bedoeld die het onderzoek heeft voor de diagnos-
tiek en de behandeling van het ziektebeeld. Publicaties over
de waarde van röntgenologische onderzoeken zijn schaars. Om
hieraan een bijdrage te kunnen leveren, hebben wij een studie
opgezet en uitgevoerd naar de diagnostische waarde en naar de
behandelingswaarde van het röntgenonderzoek in een bepaalde
situatie.

Op het dertiende Internationale Congres voor Radiologie te
Madrid in oktober 1973 introduceerde het American College of
Radiology een protocol ter bepaling van de "efficacy" van
radiodiagnostische onderzoeken. Uitgaande van dit formulier-
ontwerp hebben wij een voor ons bruikbaar enquête-formulier
ontwikkeld om een inzicht te krijgen in de waarde van rönt-
genonderz o eken.

Onze studie is een prospectief onderzoek naar de waarde van
het röntgenonderzoek voor diagnostiek en behandeling. De
arts, die het onderzoek aanvraagt, is ons inziens degene,
die de waarde ervan moet beoordelen; hij alleen kan bepalen
hoe groot de invloed is van het door hem aangevraagde onder-
zoek op zijn diagnostisch denken en zijn behandelingsplan.
Wij hebben daarom de aanvragende artsen verzocht om het door
ons ontworpen enquête-formulier V66T en n& het uitvoeren van
het door hem aangevraagde röntgenonderzoek in te vullen.
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Onze studie heeft betrekking op alle aanvragen tot röntgen-
onderzoek van zestien huisartspraktijken in een gezondheids-
centrum gedurende een half jaar en omvat 2777 röntgenonder-
zoeken. Deze zestien huisartsen hebben een dienstverband
met de Medische Dienst van de N.V. Philips te Eindhoven. De
op deze vijze verzamelde gegevens zijn statistisch bewerkt
door de Afdeling Informatica van de Medische Dienst (Hoofd :
A.M.H.C. van Beek).

De waarde van röntgenonderzoeken is afhankelijk van een aan-
tal faktoren zoals :

. soort aanvrager : huisarts, bedrijfs- of controlerend ge-
neeskundige, specialist;

. aard en grootte van het ziekenhuis : basisziekenhuis, cen-
trumziekenhuis, academisch ziekenhuis;

. situatie in het ziekenhuis : eerste hulppost, polikliniek,
kliniek.

Onze studie over de waarde van röntgenologische verrichtingen
heeft betrekking op de röntgenaanvragen van huisartsen in een
gezondheidscentrum. Studies naar de waarde van het röntgen-
onderzoek bij andere disciplines en in andere omstandigheden
zullen in de toekomst zeker ook moeten geschieden.

Het is onze opzet geweest om, in het kader van een kosten-
baten balans, naast het bepalen van de waarde van het rönt-
genonderzoek - de baten - ook de kosten te belichten. Daarom
hebben wij in hoofdstuk I aandacht besteed aan de economische
aspecten en in hoofdstuk II aan de biologische aspecten van
de radiodiagnostiek. Met het oog op de biologische aspecten
bestaan dosis-beperkende maatregelen waarvan in hoofdstuk III
een samenvatting wordt gegeven. Een belangrijk aspect daar-
van is weer de waarde van het röntgenonderzoek, omdat name-
lijk een onnodige opname, hoe correct ook uitgevoerd, onver-
antwoord is. Hoofdstuk IV geeft een overzicht van publica-
ties over de waarde van röntgenologische onderzoeken. Omdat
onze studie betrekking heeft op de aanvragen tot röntgenon-
derzoek door huisartsen, wordt in hoofdstuk V de relatie be-
licht van huisarts en radiodiagnostiek. Het onderwerp van
dit proefschrift wordt in hoofdstuk VI besproken.
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HOOFDSTUK I : ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE RADIODIAGNOSTIEK

Het is mode gevorden te beweren dat da kosten van de gezond-
heidszorg "de pan uit rijzen" en dat er hoognodig aan kosten-
beheersing moet vorden gedaan. De suggestie wordt daarbij
gewekt dat er een verspilling bestaat. Dit zou ook gelden
voor de radiodiagnostiek, waarvan beweerd wordt dat veel rönt-
genonderzoeken onnodig worden aangevraagd.

De kosten van de gezondheidszorg bedroegen voor het jaar 1978
bijna 22 miljard gulden (Financieel-Economisch Magazine 23i
1978), hetgeen bijna 10?6 is van ons jaarlijks nationaal in-
komen (C.B.S. 1978).
Bij een inwonersaantal van 14 miljoen en een röntgendicht-
heid* van 600 (1978) worden er in Nederland +_ S,k miljoen
röntgenonderzoeken gedaan. Daar de gemiddelde kosten van een
röntgenologisch onderzoek ongeveer fl.60,— bedragen (zieken-
huis Sittard), betekent dit, dat de radiodiagnostiek in Neder-
land per jaar +_ 1/2 miljard gulden kost. Dit vormt 2,3$ van
de totale uitgaven voor de gezondheidszorg. In 1975 kwam
Puijlaert (1975) tot een percentage van 256 en Hall (1976) be-
rekende voor de Verenigde Staten van Noord-Amerika, waar een
röntgendichtheid van 1OOO bestaat, een percentage van 6$.
In Frankrijk vormen de kosten van de radiodiagnostiek 3,1$
van alle medische uitgaven (Puijlaert 1980).

Recent heeft Ralph Nader (Holden 1979) beweerd dat in de Ver-
enigde Staten 50% van de röntgenonderzoeken onnodig zijn. De
afdeling "Radiological Health" van de "Food and Drug Admini-
stration" (V.S.) zegt dat het aantal waarschijnlijk 30$ be-
draagt (Holden 1979). Xn het aangehaalde artikel wordt geen
definitie gegeven van "het onnodig zijn" van een röntgenonder-
zoek en evenmin wordt aangegeven om welke röntgenonderzoeken
het gaat.

Het is zinvol om tegenover dergelijke beweringen de resultaten
te stellen van enkele studies die zich bezig hebben gehouden
met de bepaling van de vaarde van röntgenonderzoeken.

Een studie naar de "efficacy" van het röntgenonderzoek, opge-
zet en uitgevoerd onder leiding van een speciale commissie van
de American College of Radiology (A.C.R.) heeft aangetoond,
dat slechts 10$ van de op Eerste-Hulp Afdelingen aangevraagde
röntgenonderzoeken geen verandering teweeg brengt in de waar-
schijnlijkheid van de, vóór het röntgenonderzoek, gestelde
diagnose. Met andere woorden : slechts 10$ der röntgenonder-
zoeken heeft geen waarde voor de diagnostiek gehad. Deze $
dient als onnodig te vorden gekwalificeerd (Lusted 1977).

Voetnoot : Onder röntgendichtheid verstaan wij het aantal
röntgenonderzoeken per 1000 inwoners per jaar.



Een nieuve analyse der verkregen gegevens heeft zelfs een
percentage van slechts 5$ onnodig aangevraagde röntgenonder-
zoeken opgeleverd (Manheimer 1977)« In een vergelijkbare
studie komen Saenger e.a. (197<S) tot een percentage van Iff»,
Wanneer de noodzaak van het aangevraagde röntgenonderzoek
wordt beoordeeld door de uitvoerende radiologen aan de hand
van de informatie welke op het aanvraagformulier is vermeld,
zoals in een studie van Pyhtinen (1977) is gebeurd, dan
blijkt maar 0,3$ der röntgenonderzoeken als onnodig te wor-
den beschouwd. Wordt alleen het effect van het röntgenonder-
zoek op het behandelingsplan beschouwd, dan blijkt uit een
Canadese studie naar de waarde van 1659^ colon-inloop onder-
zoeken, dat 10$ ervan onnodig zijn aangevraagd en uitgevoerd
(MacEwan 1978).

Een röntgenonderzoek is ons inziens onnodig, indien bij het
afwegen van kosten en baten blijkt, dat de baten nihil of
gering zijn in die zin, dat er geen of slechts een geringe
bijdrage wordt geleverd aan de diagnostiek en aan het behande-
lingsplan van het ziektebeeld. Vij hebben een onderzoek ge-
daan naar de waarde voor de diagnostiek en voor de behandeling
van door huisartsen gericht aangevraagde röntgenonderzoeken.
Met gericht aangevraagde onderzoeken bedoelen', wij dat de on-
derzoeken zijn aangevraagd naar aanleiding van klachten en/of
afwijkende bevindingen bij lichamelijk onderzoek. De resul-
taten van onze studie worden in hoofdstuk VI vermeld.

Als "onnodig" worden ook die röntgenonderzoeken beschouwd
welke worden aangevraagd als bescherming tegen wettelijke aan-
sprakelijkheidsstelling. Dit wordt in de literatuur de de-
fensieve geneeskunde genoemd. Hall (1976) haalt in zijn arti-
kel aan dat 30$ van alle röntgenonderzoeken om deze reden wor-
den aangevraagd. Volgens de boven reeds aangehaalde Ameri-
kaanse "efficacy-studie" (Lusted 1977)» blijkt maar 6,1$ der
onderzoeken om deze reden te zijn aangevraagd. Wij moeten
hierbij ook nog bedenken dat de Amerikaanse studie' heeft plaats
gehad in Eerste-Hulp Afdelingen, waar:

. meestal een acute situatie bestaat;

. meestal weinig tijd ter beschikking staat voor de
behandelend arts;

. meestal weinig contact is tussen patiënt en behande-
lend arts.

Uit onze eigen studie - uitgevoerd met medewerking van 16 in
een gezondheidscentrum werkzame huisartsen - zal blijken, dat
deze defensieve geneeskunde nog veel geringer van omvang is.

Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn dat goed opgezette
en uitgevoerde studies (Saenger e.a. 1976; Lusted 1977;
Pyhtinen 1977; MacEwan 1978) hebben aangetoond dat, wat be-
treft de gericht aangevraagde röntgenonderzoeken, het aantal
"onnodig" aangevraagde onderzoeken klein is.

Uit onze literatuurstudie omtrent de waarde van röntgenonder-
zoeken (hoofdstuk TV) zal blijken dat er wat betreft routine-
onderzoeken en bevolkingsonderzoeken wel een verkeerd gebruik
van de radiodiagnostiek mogelijk is.
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Het betreft o.a. de röntgenologische onderzoeken van de thorax
ter opsporing van longtuberculosis, die enerzijds als routine
worden aangevraagd bij opname in een'ziekenhuis, pre-operatief
of in het tweede trimester van de graviditeit en die ander-
zijds vorden gedaan in het kader van bevolkingsonderzoeken.
Dankzij echter het verminderd voorkomen van tuberculosis in
de bevolking, is de opbrengst van deze onderzoeken minimaal
(Mattox 1973; Sagel e.a. 197^; Janower 1974; Editorial Lancet
1975^5 Smulders 1976)• Geadviseerd wordt dan ook om bij boven-
genoemde omstandigheden het röntgenonderzoek gericht aan te
vragen, waarbij anamnese en physisch-diagnostisch onderzoek de
leidraad moeten zijn. Een dergelijk beleid zal gepaard gaan
met financiële besparingen.

Een tweede mogelijkheid tot efficiënter gebruik van de radio-
diagnostiek bieden die röntgenonderzoeken, welke weliswaar
geïndiceerd zijn, doch waarbij óf het aantal opnamen per on-
derzoek kunnen worden verminderd óf het aantal onderzoeken bij
een bepaalde vraagstelling kunnen worden beperkt.

Zo is het b.v. voor het röntgenologisch aantonen van sinusitis
voldoende om een opname der neusbijholten te maken in occipi-
to-mentale richting, omdat deze opname de kaakholten duidelijk
laat zien en een betrouwbare indruk geeft van de voorhoofds-
holten (Axel s son en Jensen 197*0« Alleen in de gevallen waar-
bij de beoordeling van de voorhoofdsholten op de occipito-men-
tale opname moeilijk is, is een opname in occipito-frontale
richting aangewezen. De zijdelingse opname der neusbijholten
is overbodig omdat ontstekingen van de sinus sphenoidalis zeld-
zaam zijn. Bij klachten over hoofdpijn, pijn in de nek of dui-
zeligheid zonder afwijkingen bij physisch-diagnostisch onder-
zoek, is het schedelonderzoek in h richtingen overdreven; in
deze gevallen kan volstaan worden met een enkele zijdelingse
opname om het beoogde doel - enerzijds het uitsluiten van grove
pathologie door het uitsluiten van pathologische verkalkingen,
veranderingen door verhoogde hersendruk, ontkalkingen, abnor-
male vaatkanalen en anderzijds het geruststellen van patiënt
en/of behandelend arts - te bereiken (Buil en Zilkha 1968).
Bij dialysepatiënten is het, voor het aantonen en voor de ver-
dere evaluatie van een secundaire hyperparathyreoidie, niet
nodig om een volledige röntgenologische skeletstatus te Maken,
doch kan volstaan worden met een opname van de handen op een
fijnkorrelige film (Meema e.a. 1972; Hendriks 1975). De pathog-
nomonische subperiostale botresorptie van de corticalis is dan
fraai zichtbaar langs de radiaire zijde van de middenphalangen
van met name de tweede en derde vinger.

Van de gericht aangevraagde röntgenonderzoeken is dus slechts
een klein percentage onnodig aangevraagd. Hier bestaat dus
zeker geen verspilling en de economische kosten hiervan zijn
dus verantwoord.

Bovendien is dankzij deze radiodiagnostiek een snelle weg naar
de diagnose mogelijk waardoor de kosten op andøre gebieden wor-
den gedrukt. Zo vermelden Vhright e.a. (1979) in een publica-
tie dat dankzij het beschikbaar zijn van de radiodiagnostiek
voor huisartsen het aantal specialistische verwijzingen «et
ruim 5O5& daalde.
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Dierick en Puijlaert (1979) komen tot de conclusie, dat, dank-
zij het gebruik van de radiodiagnostiek in hun algemene prak-
tijk van _+ 6000 patiënten,het aantal specialistische verwij-
zingen met 3^»5$ is gedaald en het aantal ziekenhuisopnamen
met 2k,yf>.

Ook de computer-tomografie (C.T.) heeft een besparend effect.
Tegenover de relatief dure aanschaf staan k belangrijke eco-
nomische voordelen :

. Door het gebruik van de C.T. treedt er een verminde-
ring op van een aantal andere radiologische onderzoe-
ken, velke bovendien met een groter risico voor de
patiënt gepaard gaan. Sit geldt zowel voor de crani-
al e computer-tomografie (Baker 1975; Fineberg e.a.
1977; Wortzman e.a. 1979) als ook voor de "totalbody"
computer-tomografie (Wittenberg e.a. 1978). Deze au-
teurs vermelden een daling van het aantal cerebrale
en abdominale angiografieën, pneumo-encephalografieën,
cerebrale isotopenscans en endoscopische retrograde
cholangio-pancreaticografieën (E.R.C.F.).

. Omdat de computer-tomografische onderzoeken polikli-
nisch kunnen worden uitgevoerd — in tegenstelling tot
de angiografieën en de pneumo-encephalografieën - zal
dit gepaard gaan met een daling van het aantal opna-
men in het ziekenhuis.

. Door de toepassing van de C.T. is er een snelle weg
naar de diagnose mogelijk. Dit komt tot uiting in
een vermindering van de verblijfsduur in het zieken-
huis (Bahr en Hodges 1978).

. Dankzij de computer-tomografie kan bij bepaalde pa-
tiënt engr o epen een aantal chirurgische exploratieve
ingrepen achterwege blijven (Wittenberg e.a. 1978»
Zimmerman e.a. 1978).

Jn een samenvattend artikel komen Abrams en MacNeil (1978) tot
de conclusie dat de relatief dure computer—tomografie zich als
het ware zelf betaalt. De kosten van de C.T. zullen gepaard
gaan met een gelijke daling van de kosten van andere diagnos-
tische procedures en van exploratieve craniotomieën, thoraco-
tomieën en laparotomieën.

Samenvattend kunnen wij stellen dat uit enkele studies blijkt
dat er geen "onnodig" gebruik van de radiodiagnostiek bestaat.
Slechts een klein percentage der gericht aangevraagde röntgen-
onderzoeken levert geen of slechts een geringe bijdrage aan de
diagnostiek en aan het behandelingsplan. Ook de defensieve
geneeskunde blijkt maar een klein percentage der röntgenonder-
zoeken uit te maken. De economische kosten van de gericht aan-
gevraagde röntgenonderzoeken zijn dus verantwoord.
Beperkingen van het aantal röntgenonderzoeken zijn maar inci-
denteel mogelijk. Zo kunnen, dankzij het verminderd voorkomen
van tuberculosis, bepaalde routine-onderzoeken en bevolkings-
onderzoeken achterwege blijven.
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Bij sommige onderzoeken kan het aantal opnamen per onderzoek
worden verminderd en bij een bepaalde vraagstelling kan liet
aantal onderzoeken worden beperkt.

Verder zouden wij in overweging willen geven dat de uitga-
ven voor deze waardevolle radiodiagnostiek niet eens zo groot
zijn, wanneer ze worden vergeleken met de grote sommen geld
die jaarlijks aan artikelen, waarvan het nut niet altijd even
duidelijk is, vorden uitgegeven (tabel 1).

Tabel 1 : Jaarlijkse uitgaven in miljarden guldens van enkele
artikelen over 1977 volgens C.B.S•-gegevens (1978),
geldend voor de Nederlandse bevolking.

Artikel

Tabakswaren 3,3
Alcoholische dranken 3.3
Boeken, kranten, tijdschriften 3f2
Bloemen 1,2
Cosmetica 1,0
Kapper O,5
Radiodiagnostiek 0,5
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HOOFDSTUK II : BIOLOGISCHE ASPECTEN VAN DE RADIODIAGNOSTIEK

In dit hoofdstuk wordt eerst een samenvatting gegeven van de
huidige opvattingen omtrent :

. het mechanisme, waarmee ioniserende straling biologische
effecten doet ontstaan;

. de aard en de omvang van de stralingseffecten bij de mens
door kleine doses straling, zoals die in de radiodiagnos-
tiek worden gebruikt.

Daarna wordt aandacht besteed aaxi de doses ioniserende stra-
ling, zowel van natuurlijke als van kunstmatige oorsprong,
waaraan de bevolking in zijn geheel bloot staat, met een
schatting van de vermoedelijke schade ten gevolge van deze
doses en vergelijking van deze mogelijke schade met andere
risicodragende gebeurtenissen.

Door het ioniserend vermogen van röntgenstralen kunnen biomo-
leculen (eiwitten, vetten en vetachtige stoffen, DNA-achtige
stoffen•* 7ove] door de diracte ioniserende werking als door de
indirecte werking ten gevolge van de inwerking van vrije radi-
calen, worden beschadigd (ünscear 1977; Hall 1978). Er wor-
den daardoor molecuulbrokken gevormd, die hetzij goed, hetzij
fout kunnen recombineren. Vooral het in de celkern van le-
vende organismen gelegen DNA-molecuul is bijzonder gevoelig
voor ioniserende straling. Het DNA is de bouwstof van de
chromosomen. Deze chromosomen zijn als draadvormige struc-
turen in de celkern gelegen en bevatten dus alle informatie
voor functies en erfelijkheid. Bij de mens zijn er h6 chro-
mosomen, waarvan er 23 afkomstig zijn van de vader en 23 van
de moeder. In de chromosomen zijn de genen gelegen. Dit
zijn stukjes van het DNA-molecuul, waarin het recept voor één
eigenschap of functie is gelegen. Ook deze genen zijn dus
dubbel aanwezig in de lichaamscellen en wel in een aantal van
2 x 30.000; in de geslachtscellen zijn ze enkelvoudig aanwezig.
Ten gevolge van de beschadiging van het gevoelige DNA-molecuul
door de ioniserende straling zijn er op cellulair niveau drie
mogelijke effecten :

Voetnoot : Dit is een zeer lang complex molecuul van door
phosphaten met elkaar verbonden desoxyribose-suikers, waar-
bij aan ieder suikermolecuul een organische base - van vier
variëteiten : thymine, adenine, guanine, cytosine - zit.
Dit lange complexe molecuul is als een dubbel—spiraal opge-
bouwd. Men kan zich deze opbouw voorstellen als een wentel-
trap, waarvan de leuningen worden gevormd door de met be-
hulp van phosphaten aan elkaar verbonden suikermoleculen en
waarvan de treden gevormd worden door met elkaar verbonden
base-paren. De in het DNA gelegen instructies voor de erfe-
lijkheid en voor de functies van de cel worden door de volg-
orde van deze basen bepaald.
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. directe celdood, doordat er zoveel biomoleculen tegelijk
worden verwoest, dat verder functioneren onmogelijk is;

. indirecte celdood, doordat één of meer functies verloren
gaan, zoals net vermogen om een bepaald enzym te maken of
het vermogen tot celdeling, waardoor de cel op langere
termijn sterft;

. mutatie van de cel, waardoor een cel ontstaat met andere
eigenschappen.

Onder een mutatie verstaat men een zodanige verandering
in het DNA-raolecuul dat daardoor een wijziging optreedt
van een bepaalde functie of van een bepaalde erfelijke
eigenschap« Betreft de mutatie een lichaamscel, dan is
sprake van een somatische mutatie met gevolgen voor het
bestraalde individu; betreft de mutatie een geslachtscel,
dan is er sprake van een genetische mutatie, waarvan de
gevolgen tot uitdrukking komen in de nakomelingen.

Voor de eerste twee genoemde cellulaire effecten zijn hoge
doses straling van 100 rad en meer noodzakelijk. Een uit-
zondering hierop vormt prenatale bestraling van embryo en
foet, waarvan kan worden aangenomen dat bestraling hiervan
in de meest gevoelige periode van de organogenese met een
dosis in de grootte van 5 rad een schadelijk effect kan ge-
ven (Vos 1978). Deze hoge mate van stralingsgevoeligheid
wordt veroorzaakt door de vele celproliferatie» in de nog
niet geboren vrucht.

Het derde cellulaire effect zou reeds mogelijk zijn bij lage
doses ioniserende straling, zoals in de radiodiagnostiek wor-
den gebruikt.

In de radiodiagnostiek, waar sprake is van doses van enkele
millirad tot 10 rad, zijn VOOT de onderzochte personen drie
effecten van belang (Sobels 1972, 1978; van Putten 1973;
Sankaranarayanan 1973, 1978; Vos 1973, 1978; Barendsen e.a.
197*M Unscear 1977; ICRP-26 1977? ICRP-27 1977; Barendsen
1978; Hall 1978) :

. het carcinogene effect, veroorzaakt door een somatische
mutatie;

. het genetische effect, veroorzaakt door een genetische
mutatie;

. effecten van prenatale bestraling, veroorzaakt door cel-
dood van voor ioniserende stralen uiterst gevoelige cel-
len.

Voetnoot : Rad is de eenheid van geabsorbeerde dosis ioni-
serende straling en is gelijk aan de energie-depositie van
10- joule per kg weefsel. In het "Système International"
geldt sinds kort als eenheid van geabsorbeerde dosis de
gray (Gy), welke gedefinieerd is als 1 joule per kg weefsel;
dus 1 gray = 1Oa rad.
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De eerste twee effecten vorden gerekend tot de zogenaamde
stochastische effecten. Onder stochastische effecten worden
die schadelijke gevolgen verstaan, waarvan de waarschijnlijk-
heid van optreden wél, maar de omvang van de schade niet af-
hankelijk is van de dosis en waarvoor geen drempelwaarde be-
staat. Deze stochastische effecten zijn vooral van belang
wanneer grote aantallen mensen aan ioniserende stralen worden
blootgesteld. Onder niet-stochastische effecten worden die
gevolgen van straling verstaan, waarvan de ernst van het ef-
fect afhankelijk is van de dosis en waarvoor meestal een drem-
pelwaarde bestaat, waaronder geen beschadiging optreedt ten
gevolge van herstelprocessen. Tot deze categorie behoren o.a.
de effecten van prenatale bestraling, zoals die op blz. 16-18
worden besproken.

Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden is door de stra-
lingseffecten op het organisme te onderscheiden in de schade
welke bij het bestraalde individu zelf tot uitdrukking komt en
de schade welke tot uitdrukking komt bij de nakomelingen van
het bestraalde individu, respectievelijk somatische en gene-
tische schade genoemd.

In tegenstelling tot wat vroeger werd aangenomen (Frommhold
1971) wijzen recente gegevens erop dat de carcinogene effec-
ten van straling ten gevolge van de radiodiagnostiek van meer
betekenis zijn dan de genetische effecten (Mole 1975; Hall
1978). Dit heeft verschillende oorzaken :

• Per rad stralingsdosis veroorzaken de carcinogene effec-
ten meer sterfte dan de genetische effecten (Barendsen
e.a. 1974; Unscear 1977; ICRP-2? 1977). Het totale gene-
tische effect (prenatale en neonatale sterfte plus conge-
nital e malformaties) is echter van dezelfde orde-grootte
als het carcinogene effect.

. De dosis in de voor tumorinductie gevoelige organen als
schildklier, mamma, long, rood beenmerg en bot is groter
dan de dosis in de voor de genetische effecten verant-
woordelijke gonaden, waar de dosis door stralenbeschermen-
de maatregelen als bui'delbeperking en loodafdekking wordt
beperkt.

. Voor het veroorzaken van tumorinductie is ioniserende
straling in feite effectief tijdens het gehele leven in
tegenstelling tot het induceren van genetische effecten,
waarbij de bestraling alleen effectief is voor zover deze
plaats vindt in de fertiele periode.

. Recente uitgebreide proeven met muizen wijzen er op dat
de genetische effecten minder belangrijk zijn dan aanvan-
kelijk, uit proeven met de bananenvlieg (drosophila), is
aangenomen (Hall 1978)«

Het carcinogene effect

Hieronder verstaan we de inductie van tumoren door ioniseren-
de straling. De tumoren kunnen zich ontwikkelen in die weef-
sels en organen welke aan de straling zijn blootgesteld.
Naast het rode beenmerg kunnen alle andere weefsels en orga-
nen onder invloed van ioniserende stralen maligne degenereren;
tot de andere voor tumorinductie meest gevoelige organen be-
horen: schildklier, mamma, long en bot.
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Er valt zodoende een onderscheid te maken tussen de inductie
van leucaemieën en de inductie van niet-leucaemische tumoren.
Het mechanisme van deze stralingscarcinogenesis is, evenals
de spontane carcinogenesis, niet duidelijk. Diverse onder-
zoekers menen dat het ontstaan van een maligniteit het gevolg
is van een mutatie in een normale lichaamscel. Dit is vol-
gens Hall (1978) een te eenvoudige verklaring om waar te zijn;
want indien de lichaamscellen dezelfde mutatie-snelheid heb-
ben als de geslachtscellen - waarover informatie beschikbaar
is - dan zou men een veel groter aantal tumoren in het hele
organisme mogen verwachten dan in feite het geval is. Een
alternatieve verklaring is dat het carcinogene effect van
straling indirect is: straling leidt door mutaties tot omstan-
digheden die groepjes kankercellen, welke normaal in rusttoe-
stand verkeren, activeren.

Er verloopt altijd een lange periode tussen de bestraling en
het verschijnen van de tumor; deze periode wordt de latente
periode genoemd. Voor de leucaeraische tumoren wisselt deze
periode van 3 tot 25 jaar met een gemiddelde waarde van +_ 10
jaar; de niet-leucaemische tumoren verschijnen tussen 10 en
55 jaar na de bestraling met een gemiddelde latente periode van
+_ 25 jaar. De periode waarin de tumoren kunnen optreden, wordt
de risicoperiode genoemd.

Hoge doses ioniserende straling zijn beslist kankerverwekkend.
Van doses hoger dan 100 rad staat vast dat zij het ontstaan
van kanker kunnen bevorderen, hetgeen blijkt uit epidemiologi-
sche studies (Unscear 1977)« Zo is o.a. bij de overlevenden
van de atoombom-explosies op Hiroshima en Nagasaki - de groot-
ste groep mensen die aan bestraling blootgesteld is geweest -
een duidelijke verhoging gevonden van de frequentie van leucae-
mieën en van andere tumoren (ishimaru e.a. 1971; Jablon en Kato
1972).

De gegevens uit deze epidemiologische studies zijn niet accu-
raat en uitgebreid genoeg om dosis-effect relaties op te stel-
len, waaruit betrouwbare gegevens zijn te verkrijgen over het
effect van lage doses straling.
Dosis-effect curven voor verschillende soorten tumoren zijn
wel op te stellen uit experimentele studies bij dieren, vaar
eveneens tumoren kunnen worden geïnduceerd door hoge doses ioni-
serende straling. Deze dosis-effect curven tonen aan dat de
tumor-frequentie bij hoge doses lineair toeneemt met de grootte
van de dosis. Door lineair te extrapoleren naar lage doses en
door deze dosis-effect relaties te transponeren van dier naar
mens zijn UNSCEAR en ICRP tot hun meest recente risicoschattin-
gen van carcinogenesis door ioniserende straling bij de mens
gekomen. Het totale aantal geïnduceerde fatale maligne tumoren
zou liggen in de orde van 100x10"° per rad. Dit betekent dat
bij bestraling van 1 miljoen mensen met 1 rad, er bij 100 be-
straalden een fatale maligniteit zou kunnen ontstaan. Het to-
tale risico van het induceren van een niet—fatale kwaadaardige
aandoening is waarschijnlijk van dezelfde grootte.

De bovenvermelde risicoschattingen zijn verkregen door de bij
hoge doses straling bij proefdieren verkregen gegevens lineair
te extrapoleren en te transponeren naar de mens.
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Het feit dat er geen enkel bewijs bestaat dat een lage dosis
van enkele rad een tumor kan induceren, kan niét genoeg wor-
den benadrukt(Hall 1978). Uit een studie van Linos e.a.
(1980) blijkt dat er geen statistisch significante toename
bestaat van leucaemie na bestraling van het beenmerg bij men-
sen met doses van 0-300 rad. Volgens sommige schrijvers
(Stewart e.a. 1958; MacMahon 19^2) bestaat er bij de mens wel
een situatie waarin kleine doses straling een verhoging van
de tumorfrequentie geeft; namelijk blootstelling aan straling
voor de geboorte. Bij kinderen, die in utero blootgesteld
waren geweest aan diagnostische straling, vonden zij een toe-
name van kwaadaardige tumoren vóór het 10e levensjaar.
Oppenheim e.a. (1975) stellen, dat het niet bewezen is, dat
straling de oorzaak is van deze verhoogde tumorfrequentie.
De met röntgenstralen onderzochte vrouwen vormden namelijk een
selectie en het is niet onmogelijk, dat bij deze geselecteer-
de groep vrouwen bepaalde erfelijke afwijkingen meer voorkomen
dan bij andere vrouwen, waardoor uit deze subgroep meer kinde-
ren worden geboren, die een maligne afwijking gaan krijgen ten
gevolge van een of ander doorgegeven erfelijke abnormaliteit.
Deze verklaring van Oppenheim en medewerkers vindt steun in het
feit, dat er geen verhoogde frequentie van maligniteiten is ge-
vonden bij de Japanse kinderen, waarvan de moeders zwanger wa-
ren ten tijde van de atoombomexplosies op Hiroshima en Nagasaki
(Jablon en Kato 1970).

Het genetische effect

Onder de genetische effecten van ioniserende stralen verstaan
we de gevolgen van de mutagene veranderingen die onder invloed
van ioniserende stralen optreden in de chromosomen van de ge-
slachtscellen en die tot uitdrukking komen in de nakomelingen
van de bestraalde individuen als prenatale of neonatale dood
en congenitale malformaties van mentale of physieke aard. De
stadia der geslachtscellen welke voor de genetische stralen-
schade van belang zijn, zijn de spermatogonia bij de man en de
onrijpe oöcyten bij de vrouw, omdat deze namelijk de permanente
kiemcelpopulatie vormen. Deze stadia zijn voor de inductie van
genetische veranderingen het minst gevoelig. De mutagene ver-
anderingen in de chromosomen zijn van drieërlei aard :

. Genmutaties. Dit zijn structuur-veranderingen van indivi-
duele genen. Dominante genmutaties manifesteren zich bij
de directe nakomelingen van de bestraalde individuen; reces-
sieve genmutaties moeten van beide ouders worden ontvangen
om tot uitdrukking te kunnen komen en manifesteren zich daar-
door vaak pas na meerdere generaties. De dominante mutaties
vormen maar enkele procenten van alle mutaties. De meeste
genmutaties tonen een partiële dominantie.

. Structuur-veranderingen van de chromosomen. Deze ontstaan
door optredende breuken in twee of meer chromosomen, waarbij
de breukdelen zich op verschillende manieren kunnen herbin-
den. Voor onze beschouwingen zijn de zogenaamde reciproke
translocaties van belang, waarbij de breukdelen van de chro-
mosomen onderling worden uitgewisseld; alle chromosoomfrag-
menten zijn nu wel aanwezig, doch niet op de oorspronkelijke
plaats.
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De nakomelingen van een individu met een reciproke trans-
locatie kunnen een afwijking1 vertonen, doordat zij een chro-
mosoomgedeelte te veel of te veinig hebben, resulterend
in vruchtdood of ernstige congenitale afwijkingen. Uit
experimentele studies bij dieren blijkt dat ioniserende stra-
len chromosoombreuken kunnen veroorzaken (Hall 1978)«

. Numerieke veranderingen van de chromosomen. Dit is een ver-
storing van de regelmatige verdeling van de chromosomen in
de geslachtscellen ten gevolge van een niet uiteen wijken
(non-disjunctie) van de chromosomen tijdens de reductiede-
ling der geslachtscellen. Dit kan leiden tot een individu,
wiens cellen te veel of te weinig chromosomen bevatten.
Mongoloide idiotie (syndroom van Down) is het meest bekende
voorbeeld, waarbij er 1 chromosoom te veel aanwezig is in de
cellen. Meestal echter zal een incorrect chromosomen-aantal
leiden tot prenatale dood. Deze soort chromosomenstoornis
komt door straling niet veel voor, vooral niet door kleine
doses straling (Hall 1978).

Omtrent de genetische effecten van straling bij de mens zijn
geen gegevens bekend. Er zijn uitgebreide studies uitgevoerd
met dieren, maar het is niet bekend met welke graad van zeker-
heid de resultaten ervan mogen worden getransponeerd naar de
mens. Aanvankelijk werden de experimenten verricht met de ba-
nanenvlieg (drosophila)• Op basis van deze gegevens werd oor-
spronkelijk aangenomen :

. dat de schade lineair evenredig was met de dosis;

. dat er geen herstel mogelijk was;

. dat elke dosis - hoe klein ook - bijdroeg aan de genetische
schade m.a.w. dat er geen drempeldosis bestond waar beneden
geen mutaties werden waargenomen.

Als resultaat hiervan werd gedurende vele jaren als een dogma
aangenomen dat de genetische effecten van straling cumulatief
waren en onafhankelijk waren van dosis-snelheid en dosis-frac-
tionering. De consequentie van deze mening was dat de geneti-
sche effecten als de meest belangrijke van de late effecten
van straling werden beschouwd. Voor de mens neer betrouwbare
informatie werd verkregen uit experimentele studies met muizen.
Uit deze meer recente studies blijkt (Barendsen e.a. 197*1;
Hall 1978) :

. dat kleine doses minder dan evenredige genetische schade ver-
oorzaken;

. dat bij onderbroken bestraling (fractionering) of blootstel-
ling bij lage doseringssnelheden minder frequent genetische
schade optreedt ten gevolge van herstelprocessen;

. dat het mannelijk individu veel gevoeliger zou zijn voor
straling dan het vrouwelijk individu. Het verschil is zo
uitgesproken dat voor praktisch* doeleinden alleen rekening
wordt gehouden met de genetisch« stralenschade welke aan het
mannelijk individu wordt toegebracht.

Zoals reeds gezegd zijn er geen directe gegevens over de ernst
van dit genetische risico bij d» mens bekend.



Bij de nabestaanden van de Japanse ouders die aan ionise-
rende straling waren blootgesteld door de A-bomexplosies in
Hiroshima en Nagasaki, is er tot nu toe geen toename waar-
genomen van de frequentie vasu prenatale of neonatale dood
of van de frequentie van congenitale malformaties, terwijl
toch de bestraalde ouders gemiddeld een dosis ontvingen van
100 rad (Hall 1978).

Ri s i c o s chat t ingen voor de mens zijn verkregen door het trans-
poneren van de met experimenten bij muizen verkregen gegevens.
Er bestaan twee verschillende methoden van risicoschatting.
Ten eerste de "directe"-methode, waarbij de genetische stra-
lenschade wordt uitgedrukt in het aantal geïnduceerde genmuta-
ties en translocaties per rad. Be tweede methode, de zgn.
"verdubbelingsdosisn-methode, berust op het principe dat de
geïnduceerde genetische veranderingen uitgedrukt worden als
een toeneming van reeds bekende vormen van ziekten en afwij-
kingen met genetische aetiologie bij de mens (Unscear 1977;
Sobels 1978).

De directe methode

. De inductiefrequentie van recessieve genmutaties wordt ge-
schat op 60x10~° per rad per gameet . Deze waarde is afge-
leid van de frequentie, waarmee recessieve letale mutaties
worden geïnduceerd in spermatogönia van de muis bij hoge
doses en bij hoge doseringssnelheden. Van belang is de mate
van expressie van deze "recessieve" genmutaties of met ande-
re woorden de hoeveelheid schade die bij de directe nakome-
lingen tot uitdrukking komt.

. De inductiefrequentie van dominante genmutaties en van reces-
sieve muta-H os met partiële dominantie wordt geschat op 1/3
van die van de recessieve genmutaties, zijnde 20x10-° per
rad per gameet. Deze waarde is afgeleid van de frequentie,
waarmee skeletafwijkingen bij de muis worden geïnduceerd
door bestraling van spermatogönia.

. Voor het schatten van het inductierisico van reciproke
translocaties zijn eveneens gegevens beschikbaar van experi-
menten met dieren. De inductiefrequentie van reciproke
translocaties zal bij bestraling met 1 rad van de spermato-
gönia van de vader 2-10 congenitaal misvormde levendgeboren
kinderen per 10" concepties opleveren met 5 maal zoveel ge-
vallen van abortus en 10 maal zoveel gevallen van vroege
vruchtdood.

. Omtrent de inductiefrequentie van numerieke chromosoomafwij-
kingen zijn geen betrouwbare gegevens bekend.

Volgens deze directe methode van risicoschatting zal het gene-
tische risico aldus in de eerste generatie van ouders die met
1 rad zijn bestraald, 20-30 ernstige gevallen van congenitale
afwijkingen opleveren per 10<> levendgeborenen.

*Voetnoot : Gameet is een rijpe geslachtscel.
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De verdubbelingsdosis-methode

Met de verdubbelingsdosis wordt die dosis ioniserende straling
bedoeld welke het aantal van de van nature voorkomende erfe-
lijke afwijkingen verdubbelt. Uit bij muizen verzamelde gege-
vens blijkt dat voor ieder type erfelijk bepaalde ziekte een
specifieke verdubbelin«?sdosis bestaat. De verdubbelingsdosis
voor de verschillende vormen van genetische ziektes varieert
van 20 tot 200 rad. Algemeen wordt als gemiddelde verdubbelings-
dosis 100 rad aangenomen.
Per rad stralingsdosis zullen dus de van nature voorkomende ge-
netische aandoeningen met gemiddeld 1$ worden vermeerderd.
De gegevens over de frequentie waarmee de verschillende erfe-
lijke aandoeningen van nature bij de mens voorkomen, zijn af-
komstig van een recent overzicht over de bevolking van Brits
Columbia (Unscear 1977). De totale frequentie van erfelijke
aandoeningen bedraagt 10,5% van het totale aantal pasgeborenen
en bestaat uit (tabel 2) : 1?6 dominante en aan het X-chromosoom
gebonden ziekten, 0,1$ recessief overervende ziekten, 0,4$
ziekten door chromosoomafwijkingen en 9,0$ ziekten met een com-
plexe aetiologie, waarvan 5$ (dus 0,45$ van het totale aantal
pasgeborenen) door het optreden van mutaties in stand wordt ge-
houden.
Dit betekent dat na bestraling van ouders met 1 rad en per 1
miljoen levendgeborenen 185 nieuwe gevallen van genetische af-
wijkingen kunnen worden verwacht, waarvan 1/3 tot uitdrukking
komt in de eerste generatie, zijnde 63 gevallen (tabel 2).

Tabel 2 : Geschat effect van 1 rad bestraling van ouders op een
populatie van één. «niljoen levendgeborenen (bij een ge-
middelde verdubbelingsdosis van 100 rad) (Unscear 1977)

Typen van ziektes

Dominante en X-ge-
bonden ziekten

Hecessieve ziekten

Chromosomale ziekten

Ziekten met complexe
aetiologie

Totaal

Normale frequentie
(per miljoen
levendgeborenen)

10.000 (15É)

1.100 (0,1$)

4.000 (0,4$)

90.000 (9$)

105.000 (10,5$)

Effect van 1 rad be-
straling

Totaal

100

zeer weinig

40

45

185

1e generatie

20

zeer weinig

38

5

63

De bovenvermelde risicoschattingen van de genetische effecten
voor de mens zijn verkregen door de bij hoge doses (minimaal
25-50 rad) verkregen gegevens bij proefdieren, voornamelijk
muizen, te extrapoleren naar lage doses en deze gegevens ver-
volgens te transponeren van dier naar mens.
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Het effect van veel lagere doses straling bij deze proeft .'.tren
is onzeker. Ook is niet bekend met welke graad van zekerheid
de resultaten van dierexperimenten mogen vorden getransponeerd
naar de mens, Over de ernst van het genetische risico bij de
mens zelf zijn geen directe gegevens beschikbaar.
Zoals reeds gezegd,is er bij de nabestaanden van de Japanse
ouders, die door de A-bomexplosies in Hiroshima en Nagasaki aan
ioniserende straling waren blootgesteld, tot nu toe geen toename
•waargenomen van de frequentie van prenatam of neonatale dood of
of van de frequentie van congenitale malformaties, terwijl toch
de bestraalde ouders gemiddeld een dosis ontvingen van 100 rad.

Effecten van prenatale bestraling

Dit zijn effecten welke optreden ten gevolge van bestraling met
ioniserende stralen in de embryonale en foetale periode van de
nog niet geboren vrucht. Door zijn vele celproiiferaties is de
nog niet geboren vrucht in hoge mate stralingsgevoelig, waardoor
celdood kan optreden (Vos 1973)« Uit dierexperimenten, vooral
bij muizen en ratten, is gebleken dat de gevolgen ervan afhanke-
lijk zijn van de periode waarin de bestraling heeft plaats ge-
vonden en van de hoeveelheid straling (Vos 1973, 1978 ; Unscear
1977; Hall 1978). Uit deze experimentele onderzoeken bij proef-
dieren blijkt dat er drie perioden in de ontwikkeling zijn te
onderscheiden met voor iedere periode typerende effecten s

. Pre-implatitatie-periode. Dit is de periode tussen bevruchting
en innesteling van de bevruchte eicel in het uterusslijmvlies.
Het gevolg van bestraling in deze periode komt vooral tot ui-
ting als intra-uterinê vruchtdood. Afwijkingen bij de vrucht
in de vorm van misvormingen of groeistoornissen komen vrijwel
niet voor. De embryo's die overleven, tonen aldus bij de ge-
boorte geen afwijkingen (Vos 1973; Unscear 1977). De gevoelig-
heid wat betreft intra-uterine vruchtdood is groter naarmate
het embryo vroeger in de pre-implantatie-periode wordt bestraald.

. Periode van orgaanontwikkeling« Dit is de periode waarin de
ontwikkeling van organen tot stand komt (organogenesis). De
prolifererende cellen zijn bijzonder gevoelig voor de ionise-
rende straling. Door het doden van bepaalde cellen valt de
inductor tot differentiatie weg, waardoor de ontwikkeling ver-
keerd gaat (Vos 1973)• Het belangrijkste gevolg van bestraling
in deze periode is dan ook het ontstaan van aangeboren misvor-
mingen. Omdat de verschillende organen zich ontwikkelen op
verschillende tijdstippen, bestaan er voor verschillende orga-
nen specifieke perioden, waarin zij het meest gevoelig zijn
voor inductie van misvormingen. Vanneer de misvormingen zo
ernstig zijn dat ze onverenigbaar zijn met het leven, zal laat-
prenatale of neonatale dood optreden. Wanneer -vroeg tijdens
de organogenesis wordt bestraald, kan dood van het embryo en
niet slagen van de implantatie optreden, zoals in de pre-implan-
tatie-periode gebeurt. Naast mortaliteit (embryonaal, foetaal,
neonataal) en misvormingen kan door straling in deze periode
nog een derde effect voorkomen en wel groei-achterstand.

. Periode van groei (foetale periode). Dit is de periode die
ligt tussen het tijdstip waarop de aanleg van de organen is ge-
reed gekomen en de geboorte.
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In deze tijd vindt verdere groei van de organen plaats.
Het organisme is nu minder stralingsgevoelig. De kans op
sterfte en de kans op inductie van misvormingen zijn veel
kleiner; kenmerkend voor de bestraling in deze periode is
de optredende groei-achterstand, zich uitend in een verminde-
ring van lengte en gewicht.

Bovenstaande effecten van prenatale bestraling hebben betrekking
op muizen en ratten. Het dosisgebied, waarin duidelijke effec-
ten kunnen worden geconstateerd, ligt vooral in het gebied van
100 tot 200 rad.
De frequentie waarmee sterfte en misvormingen voorkomen neemt
af wanneer de stralingsdosis wordt verlaagd. Doch ook uit
proefdierexperimenten zijn de gegevens te fragmentarisch om een
duidelijke dosis-effect relatie op te stellen. Toch zijn er bij
veel lagere doses (tot 5 rad) afwijkingen vastgesteld, met name
in de gevoelige periode van de organogenesis. Waarschijnlijk
bestaat er een lineaire dosis-effect relatie, waarbij 5 rad de
drempeldosis vormt, waar beneden geen afwijkingen kunnen worden
geïnduceerd (Vos 1978).
Gegevens over de effecten van straling op het menselijke embryo
zijn slechts incidenteel bekend. Zij betreffen effecten bij
hoge doses en zijn niet geschikt voor statistische bewerking.
Meermalen zijn beschadigingen van de menselijke vrucht beschre-
ven na therapeutische bestraling van het bekken van de moeder.
De doses in deze gevallen bedroeg enkele honderden rad. De be-
langrijkste gegevens over de gevolgen van straling op het mense-
lijk embryo zijn afkomstig van de bevolking van Hiroshima en
Nagasaki. Het laagste dosisgebied waarin in Hiroshima een ef-
fect is waargenomen, lag tussen 10 en 20 rad; in Nagasaki wer-
den onder de 15O rad echter geen effecten gezien. Dit opvallen-
de verschil tussen de effecten van Hiroshima en Nagasaki is niet
helemaal te verklaren; mogelijk is het feit, dat in Hiroshima
neutronen een onderdeel van de straling vormden, een verklaring.
Be gegevens van Hiroshima kunnen daarom niet zonder meer worden
gebruikt voor de radiodiagnostiek, waar met röntgenstralen wordt
gewerkt (Vos 1973; Unscear 1977).

Hall (1978) geeft een overzicht uit de literatuur van de effec-
ten van prenatale bestraling bij de mens bij middelmatig hoge
doses, d.w.z. meer dan 250 rad :

. door bestraling tijdens de eerste 2-3 weken van de gravidi—
teit ontstaan er waarschijnlijk geen misvormingen; wel zal
een aanzienlijk aantal der embryo's prenatale sterfte tonen;

. bestraling tussen de he en 11e week van de zwangerschap leidt
bij vele of bij alle vruchten tot ernstige misvormingen van
vele organen;

. bestraling tussen de 11e en 16e week veroorzaakt slechts wei-
nig misvormingen aan ogen, skelet en genitalia, maar groei-
achterstand, microcefalie en mentale retardatie worden fre-
quent geïnduceerd;

. bestraling van het foetus, tussen de 16e en 20e week van de
graviditeit, leidt tot een milde graad van microcefalie, men-
tale retardatie en achterblijvende groei;

. bestraling na de 30e week veroorzaakt waarschijnlijk g&en
waarneembare misvormingen, maar kan wel functiestoornissen
induceren.
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Effecten van prenatale bestraling met lage doses zijn bij de
mens niet bekend. Hiervoor dienen de gegevens, verkregen met
proefdieren, naar de mens te vorden getransponeerd, ervan uit-
gaande, dat net menselijk embryo niet minder stralingsgevoelig
is dan het embryo van proefdieren. Ook bij de mens dient dan
rekening te worden gehouden met een verschil in stralingsgevoe-
ligheid en een verschil in de aard van de effecten voor de ver-
schillende ontwikkelingsstadia van het embryo. Vel is de duur
van de drie genoemde perioden verschillend. In tabel 3 vordt
een overzicht gegeven van de duur van de drie perioden bij de
muis, de rat en de mens.

Tabel 3 : Tijdsduur van ontwikkelingsperioden bij muis, rat
en mens in dagen (Unscear 1977)

Muis

Rat

Mens

Pre-implanta-
tie-periode

0 - 5

0 - 7

0 - 8

Periode van
organogenesis

6 - 1 3

8 - 1 6

9-60

Foetale
periode

•\k - 19

17 - 21

61 - 270

Ook bij de mens zou men, al transponerend vanuit de bij dierex-
perimenten gevonden bevindingen, rekening dienen te houden met
het feit dat de periode van de organogenesis (9e tot 60e dag)
het meest stralingsgevoelig is en dat doses vanaf 5 rad (de
drempeldosis) aangeboren misvormingen kunnen induceren.

Door de ICRP zijn risicoschattingen voor de mens opgesteld
(ICRP-27 1977) :

. de kans op prenatale sterfte ten gevolge van bestraling in de
pre-implantati e-periode wordt geschat op 8x10""3 per rad;

. de kans op het voorkomen van een geïnduceerde teratogene af-
wijking in de periode van de organogenese wordt geschat op
0,5 x 10~3 per rad;

. betreffende het risico van stralenschade in de foetale peri-
ode zijn geen schattingen opgesteld.

De kennis omtrent de mogelijke effecten van prenatale bestra-
ling heeft twee consequenties s

1. Omdat de voor straling gevoelige periode van de vrucht reeds
begint voordat het uitblijven van de menstruatie de aanwe-
zigheid van een zwangerschap aangeeft, heeft de ICRP (ICRP-
16 197O) aanbevolen om bij vrouwen in de reproductieve leef-
tijd alleen een röntgenonderzoek van onderbuik en bekken te
verrichten gedurende de eerste 10 dagen na het begin van de
menstruatie.
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Deze aanbeveling geldt niet altijd (Wiclierink-Bol 1978)«
Indien het aangevraagde röntgenonderzoek van onderbuik of
bekken noodzakelijk is, in uitstel bij een potentieel zwan-
gere vrouw (vrouw, die in de tweede helft van de cyclus ver-
keert) niet gewenst, omdat dit uitstel bij een bestaande
graviditeit 9 maanden duurt. Aanbevolen wórdt daarom een
noodzakelijk onderzoek bij een potentieel zwangere vrouw
meteen te verrichten. Bij een dan bestaande graviditeit
zal eventuele stralenschade een niet slagen van de implan-
tatie tot gevolg hebben en zich voordoen als een spontane
abortus. Zou echter onder deze omstandigheden het noodza-
kelijke onderzoek 2 weken worden uitgesteld, dan zal de
vrucht zich bevinden in de periode van organogenese; een
eventuele stralenschade zal zich manifesteren in een tera-
togene afwijking.

2. Vanneer in de eerste helft van de graviditeit toch bestra-
ling van de uterus heeft plaats gehad, hangt de indicatie
tot artificiële abortus ten nauwste samen met de geabsor-
beerde dosis in utero.

De gangbare röntgenonderzoeken kan men met betrekking tot
de dosis voor embryo of foetus in 3 groepen indelen (iCRP-
16 1970; Vicherink-Bol 1978) :

. een lage dosis (< 10 ntrad) bij opnamen van het hoofd,
tandopnamen, onderzoeken van thorax en extremiteiten met
uitzondering van het bovenbeen;

. een middelmatige dosis (10-100 mrad) bij onderzoeken van
maag en bovenste deel van tractus digestivus, galblaas- en
galweg -onderzoek en femuropnamen;

. een relatief hoge dosis (>• 100 mrad) bij onderzoeken van
lumbale wervelkolom, bekken, nieren (X.V.P.) en colon.

Uit een studie, verricht aan de Afdeling Verloskunde van de
Vrije Universiteit te Amsterdam (Braaksma 1976), bleek dat er
van de zwangeren die zich aanmeldden voor de prenatale zorg \f>
in de eerste 8 weken van de zwangerschap een zodanige dosis
ioniserende straling had ontvangen door genaakte rBntgenfoto* s,
dat het embryo een dosis had gekregen van 500 mrad.

Saenger (1969) en Stieve (1978) achten geen abortus nodig in-
dien de doses kleiner zijn dan 1 rad. Bij een dosis groter dan
1 rad, moet men een maximale schatting van de dosis proberen te
maken. Saenger (1969), Brent en Gorson (1972) en Hall (1978)
adviseren een abortus te overwegen bij een dosis voor embryo of
foetus van 10 rad of meer. Stieve (1978) beschouwt 5 rad als
de grens, waarboven een abortus moet worden uitgevoerd.

Ioniserende straling heeft dus nadelige biologische gevolgen
voor het organisme.
Als een veiligheidsmaatregel dient er rekening mee te worden
gehouden dat ook de lage doses van de radiodiagnostiek des e
effecten kunnen hebben. Voor de bevolking in zijn geheel die-
nen dus als mogelijke nadelige effecten te worden beschouwd :

. de inductie van fatale maligniteiten;

. de inductie van genetische afwijkingen.
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De effecten van prenatale bestraling blijven, bij het beoor-
delen van de eventuele stralenschade aan de bevolking in zijn
geheel, buiten beschouwing, omdat deze effecten individuele
gevallen betreffen. Men zou wel een schatting van de schade
door de effecten van prenatale bestraling voor de bevolking in
zijn geheel kunnen opstellen, indien men zou beschikken over
gegevens betreffende het aantal zwangerschappen per jaar per
1 miljoen inwoners en het percentage der zwangere vrouwen dat
tijdens de eerste helft van de graviditeit een dosis op de
uterus ontvangt van 5 rad of neer (aannemende dat 5 rad de
drempeldosis is, waar beneden geen effecten optreden).

Voor de bepaling van de omvang van de mogelijke somatische en
genetische schade aan de bevolking door de radiodiagnostiek,
dient de bevolkingsdoals t.g.v. die radiodiagnostiek te worden
berekend en te worden vermenigvuldigd met de per rad opgestel-
de risicoschattingen. Voor de somatische en de genetische
schade zijn de zogenaamde somatische bevolkingsdosis en de ge-
netische bevolkingsdosis van belang.

De term "somatische bevolkingsdosis" wordt in de literatuur
gebruikt zonder dat er een definitie van wordt gegeven. Als
maat voor de somatische bevolkingsdosis kan men een gemiddelde
orgaandosis per hoofd van de bevolking nemen. Vij nemen als
maat voor de somatische bevolkingsdosis de gemiddelde dosis
over de per onderzoek getroffen organen, gesommeerd over alle
rSntgenverrientingen in de bevolking, vervolgens gedeeld door
het aantal leden in de bevolking. Als somatische bevolkings-
dosis t.g.v. de radiodiagnostiek nemen wij de door het BEIR-
rapport (1972) vermelde gemiddelde dosis over het lichaam van
72 mrem per jaar; deze dosis is gebaseerd op de buikdosis.
Bij een geschat risico per rad van 100x10"" is de kans op het
aantal geïnduceerde fatale tumoren in Nederland per jaar :
72 x 10~3 x 14 x 100 = +_ 100. Bij een sterfte aan kanker in
Nederland van 28.000 per jaar (C.B.S. 1979), is dit een procen-
tuele verhoging van 0,4^6.

De gemiddelde gonadendosis per hoofd van de bevolking is voor
de senatting van de inductie van genetische afwijkingen niet
relevant. Het gaat immers om het te verwachten nageslacht van
de personen van wie de gonaden bestraald zijn geweest. De kin-
derverwachting en dus de leeftijd van de bestraalde personen
moet in de beschouwing worden betrokken.
Aldus is men gekomen tot het begrip "genetisch significante
dosis (G.S.D.)". Uit verschillende publicaties (Beekman 1962;
Beentjes 1968; Veber 1972; Sankaranarayanan 1978) lijkt het ver-
antwoord om de huidige genetische dosis in Nederland ten ge-
volge van de radiodiagnostiek op 50 mrad per jaar te stellen.
Voor de schatting van het genetische risico is de genetische
dosis vanaf de conceptie tot de gemiddelde reproductieve leef-
tijd van belang : dit is 3O x 50 mrad = 1,5 rad. Het behulp
van de "verdubbelingsdosis"-aiethode is berekend, dat door een
dosis van 1 rad per generatie het aantal ziektes met erfelijke
aetiologie met 185 per 1 miljoen levendgeborenen toeneemt waar-
van er 63 tot uitdrukking komen in de eerste generatie.
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Hieruit is te berekenen dat voor Nederland - met 200.000 le-
vendgeborenen per jaar - het aantal door de radiodiagnostiek
geïnduceerde genetische afwijkingen per jaar zal bedragen :
0,2 x 1,5 x 185 = £5.1 waarvan 18 in de eerste generatie tot
uitdrukking zullen komen. Bij een jaarlijks aantal van
21.000 van nature voorkomende genetische aandoeningen in Ne-
derland (10,5$ van het aantal pasgeborenen, Unscear 1977)« i»
dit een procentuele verhoging van 0,3$.

Naast de kunstmatige straling, voornamelijk afkomstig van de
radiodiagnostiek, is de bevolking - sinds haar ontstaan -
blootgesteld aan natuurlijke ioniserende straling vanuit de
omgeving. Zie tabel h voor de bronnen en de doses van kunst-
matige en natuurlijke straling.

Tabel h : Stralingsbronnen en doses, geldend voor de Verenigde
Staten (BEIR-rapport 1972)

Bronnen

Natuurlijke straling:

-kosmische straling

-radionucliden in
het lichaam

-uitvendige gamma-
straling

Totaal

Kunstmatige straling:

-radiodiagnostiek

-nucleaire geneeskunde

-fall out

-beroepsexposie

-kernenergi e

-diversen

Totaal

Gemiddelde dosis
over het lichaam
(in mrem* per jaar)

hk

18

ko

102

72»
1

h
0,8

0,003

3

80

Bijdrage aan de
G.S.D.
(in mrem per jaar)

90

30 - 60 (45)

*) Be doses zijn vermeld in mrem. De rem is de eenheid van dosis-
equivalent H. Dit is een naar biologische werking gewogen do-
sis, waarvoor geldt : H = D x Q x N. Hierin is :

D de geabsorbeerde dosis,
Q de kwaliteitsfactor van de stralensoort i.v.m. de ver-

schillende biologische werkzaamheid van de verschillen-
de stralensoorten,

N het product van andere factoren, die het biologisch ef-
fect beïnvloeden, zoals de verdeling van de dosis in
ruimte en tijd.
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Voor röntgenstraling is het dosis-equivalent in rem gelijk
aan de geabsorbeerde dosis in rad. Onlangs is in het "Sys-
tème International" als eenheid van dosis-equivalent inge-
voerd de sievert (Sv), waarvoor geldt : 1 Sv = 100 rem.

xx Gebaseerd op builcdosis.

Kosmische straling komt uit de wereldruimte op de aarde terecht.
Primair bestaat deze straling uit protonen, alfa-deeltjes en
zwaardere kernen. Wanneer deze deeltjes atomen in de hogere
luchtlagen treffen, zijn ze in staat de atoomkernen te splijten.
De secundaire straling, die hierbij ontstaat, bestaat uit elec-
tronen, fotonen, neutronen en mesonen. Door de afschermende
werking van de atmosfeer varieert het dosistempo sterk met de
hoogte. Op 3000 meter hoogte is ze ongeveer driemaal zo groot
als op zeeniveau. Verder hangt het dosistempo af van de geogra-
fische breedte; aan de evenaar is ze het laagst, op 50° breedte
is ze ongeveer 10$ hoger.
Lucht, drinkwater en voedsel bevatten sporen van radio-actief
materiaal (elementen van de uranium- en thoriumreeks, kalium hO
en koolstof Ik),die na ingestie of inhalatie in het menselijk
lichaam worden afgezet en daar een inwendige bestraling van de
weefsels geven.
Xn bodem en gesteente komen radio-actieve stoffen voor, vooral
kalium hO en elementen uit de uraniumreeks en de thoriumreeks.
Deze geven door middel van gamma-straling aanleiding tot uit-
wendige straling boven het aardoppervlak. De concentratie van
deze radionucliden varieert sterk met het soort materiaal : ze
kan zeer hoog zijn in gesteenten als graniet en xeer laag in
sedimentaire gesteenten als kalk.
Voor Nederland is als somatische en genetische bevolkingsdosis
ten gevolge van deze natuurlijke straling een dosis van 80 mrem
berekend met de vol&ende verdeling (Davids 1973) '

. kosmische straling 30 mrem,

. radionucliden in het lichaam 20 mrem,

. uitwendige gammastråling 30 mrem.

In hooggelegen woongebieden als Zwitserland is de bevolkings-
dosis ten gevolge van de kosmische straling driemaal zo groot :
+_ 90 mrem. In bepaalde gebieden van Frankrijk, India en Brazi-
lië is de uitwendige gammastraling, afkomstig van radionucliden
in de bodem, tienmaal zo groot, d.w.z. +_ 300 mrem/jaar en in ge-
bieden in Kerala en Madras (Xndia), met~"een bevolking van circa
100.000 mensen, worden zelfs gemiddelde waarden van 1300 mrem/
jaar waargenomen J Toch hebben studies in deze gebieden geen
verhoogde frequentie gevonden van maligniteiten of van genetische
afwijkingen (Hall 1978).

Vanneer de mogelijk bestaande risico's van diagnostische rönt-
genstralen vergeleken worden met andere risicodragende gebeurte-
nissen, waarbij de verminderde levensverwachting als criterium
wordt genomen, dan blijkt dat het gebruik van de radiodiagnos-
tiek in de Verenigde Staten dezelfde vermindering van levensver-
wachting geeft als het drinken van koffie en het gebruik van de
anticonceptie-pil (tabel 5).



Tabel 5 : Vermindering van de levensverwachting in dagen door
verschillende oorzaken (naar Cohen en X-Sing Lee,
1979)

Oorzaken

Sigaretten roken (mannen)

30$ overgewicht

20$ overgewicht

10$ overgewicht

Sigaren roken

Pijp roken
Auto rijden

Gebruik van alcohol

Voetganger zijn

Opwekken van energie

Natuurlijke straling

Radiodiagnostiek

Gebruik van koffie

Orale anticonceptiva

Dagen

2250

1300

900

42O

330

220

207

130

37
24

8

6
6

5

Samenvattend kunnen we stellen :

. Er bestaat geen direct bewijs dat kleine doses ioniserende
straling, waarvan in de radiodiagnostiek sprake is, bij de
mens carcinogene effecten, genetische effecten of effecten
van prenatale bestraling geven.

. De risicoschattingen voor kleine doses straling zijn opge-
steld door lineaire extrapolatie van bij hoge doses verkre-
gen gegevens, waarbij is aangenomen dat er geen drempeldosis
bestaat.

. Voor de uit dierexperimenten verkregen gegevens geldt, dat
het niet bekend is met welke graad van zekerheid deze gege-
vens mogen worden getransponeerd naar de mens.

. De bevolkingsdoses ten gevolge van de radiodiagnostiek lig-
gen in gelijke orde van grootte als de doses ten gevolge van
de natuurlijke achtergrondstraling, waaraan de mensheid sinds
haar ontstaan is blootgesteld. Uit ons feitelijk bestaan is
af te leiden dat deze natuurlijke straling in ieder geval
niet overmatig schadelijk is geweest voor de mensheid.
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. Er is geen verhoogde frequentie van maligniteiten of van
genetische afwijkingen g&vonåen in woongebieden waar de be-
volkingsdoses ten gevolge van de natuurlijke straling 5-10
maal zo hoog zijn als b.v. de V.S. en Nederland.

. Indien echter de ongunstige situatie zou bestaan, dat kleine
doses ioniserende stralen wel de biologische effecten ver-
oorzaken, zoals die in dit hoofdstuk zijn beschreven, dan
nog zou de omvang van deze schade gering zijn en in dezelf-
de orde van grootte liggen als de schade t.g.v. het gebruik
van koffie en de anticonceptie-pil.

Uit de voorgaande vermelde feiten zal het duidelijk zijn dat
er een grote onzekerheid heerst omtrent het bestaan van nade-
lige biologische gevolgen door kleine doses straling. Als
een veiligheidsmaatregel dienen wij van de meest ongunstige
situatie uit te gaan en rekening te houden met het wel bestaan
van een zeker risico. Het is daarom zaak om de doses t.g.v.
diagnostische röntgenonderzoeken zo laag mogelijk te houden
door het toepassen van dosisbeperkende maatregelen, welke in
het volgende hoofdstuk zullen worden besproken.
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HOOFDSTUK III : DOSISBEPERKENDE MAATREGELEN

In dit hoofdstuk villen wij een korte samenvatting geven van
de maatregelen welke leiden tot een vermindering van de stra-
lingsdosis aan de bevolking t.g.v. de radiodiagnostiek.

In 1970 verscheen de eerste editie van rapport no.16 van de
International Commission on Radiological Protection (lCRP-16
197O)> vaarin een overzicht is gegeven van de maatregelen om
de patiëntendosis bij røntgenologisch onderzoek te beperken.
Puijlaert (1975) en Vestra (1975; onderscheiden in hun inaugu-
rele redes twee uitgangspunten voor dosisbeperkende maatrege-
len :

1. Er mogen geen onnodige stralendoses voor het gevenste onder-
zoek worden gegeven.

2. Er mogen geen onnodige röntgenonderzoeken worden verricht.

1. Geen onnodige stralingsbelasting voor het gewenste röntgen-
onderzoek

Het doel van deze groep maatregelen is om optimale informa-
tie te verkrijgen met een zo laag mogelijke stralenbelasting.
De ICRP (ICRP-26 1977) noemt dit het ALARA-principe : "all
exposures shall be kept as lov as reasonably achievable".
In dit geval is het de uitvoerder van het röntgenologische
onderzoek (radioloog en radiologisch laborant (e)), die voor
deze vorm van dosisbeperking verantwoordelijk is. Opleiding,
nascholing en toetsing zijn van het grootste belang. Zowel
procedure-factoren als technische factoren vormen een bijdrage
tot het vermijden van overbodige stralingsdoses bij een be-
paald röntgenonderzoek.

1.1. Procedure-factoren

Dit zijn factoren welke betrekking hebben op de wijze van
uitvoering van het röntgenonderzoek en velke bepaald worden
door de radioloog. Deze factoren betreffen :

. het formaat der opnamen;

. het aantal opnamen per onderzoek;

. de methode van onderzoek bij een bepaalde vraagstelling.

Zoals in hoofdstuk I reeds is vermeld, is het voor het rönt-
genologisch aantonen van sinusitis voldoende om één enkele
opname der neusbijholten te maken in occipito-mentale rich-
ting (Axelsson en Jensen 197*»). Bij klachten over hoofdpijn,
pijn in de nek of duizeligheid zonder afwijkingen bij phy-
sisch-diagnostisch onderzoek, is één enkele zijdelingse op-
name van de schedel voldoende (Buil en Zilkha 1968). Volgens
Rigler (1976) kan in sommige gevallen het aantal opnamen per
onderzoek met de helft worden verminderd zonder verlies aan
informatie.
Bij een bepaalde vraagstelling dient de radioloog de optimale
methode van onderzoek te bepalen.
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Zo dient het onderzoek van de oesophagus ter opsporing van
varices te gebeuren onder hypotonie met behulp van buscopan
(Chung 197^)• Het onderzoek van galblaas en galwegen bij
gestoorde leverfuncties dient met langlopende infusie van
contrast te geschieden. Een resectiemaag is het best te on-
derzoeken onder hypotonie met behulp van glucagon (Op den
Orth 1978). Volgens Ruijs (1971) biedt de bifasische dub-
belcontrastmethode van het colon-onderzoek, vergeleken met
de monofasische dubbelcontrastmethode volgens Velin, weinig
minder opbrengst aan coloncarcinomen, terwijl de kosten -
zowel van financiën als van stralendoses - veel kleiner zijn.
Door het correct vermelden van klinische gegevens en het goed
formuleren van de vraagstelling stelt de clinicus de radio-
loog in staat om de optimale methodiek te bepalen. Ook bij
doorlichtingsprocedures dient de dosis aan de patiënt zo
gering mogelijk te zijn. De bundel moet zo smal mogelijk en
de doorlichtingstijd zo kort mogelijk worden gehouden. Door
een tekort aan radiologen in sommige landen, worden röntgeno-
logische verrichtingen door niet-radiologen uitgevoerd.
Volgens Misono en Nobechi (1973) heeft dit tot gevolg i

. grotere doorlichtingsvelden;

. langere doorlichtingstijden.

In Japan wordt slechts ZO'fL van alle röntgenologische ver-
richtingen door of onder leiding van een radioloog uitgevoerd.
In de Verenigde Staten van Noord-Amerika is dit ruim 60$
(Morgan 1969 , 19692; MaeClenahan 1970) en in Nederland 95$
(Puijlaert 1975).

1.2. Technische factoren

Hieronder worden de technische aspecten van dosisbeperking
verstaan betreffende de uitvoering van het röntgenonderzoek
en betreffende de apparatuur. Hierbij is het onze bedoeling
geweest om de meest bekende technische parameters te belich-
ten; naar een volledige opsomming van alle factoren is niet
gestreefd.

1.2.1. Betreffende de uitvoering van het onderzoek

De meeste technische maatregelen zijn gemakkelijk in de prak-
tijk te brengen. De radiologisch laborant(e) neemt hier een
sleutelpositie in, vooral omdat de bundelbeperking de belang-
rijkste dosisbeperkende technische maatregel is. Beentjes
(1972) en Mali (1978) publiceerden de reductiefactoren, waar-
mee de patiëntendoses konden worden verminderd bij de ver-
schillende technische maatregelen. Tot de technische para-
meters behoren :

1.2.1.1. De kwaliteit van de röntgenstraling.

De generator, de mate van gelijkrichting, de rSntgenbuisspan-
ning en het filter (inhaerent filter en toegevoegd filter)
bepalen de kwaliteit van het foto-energie-spectrum. Zachte
stralen kunnen niet door de patiënt heen en dragen dus bij
aan de patiëntendosis en niet aan de beeldvorming. Door ade-
quate filtering van de röntgenbundel kan een reductie van de
patiëntendosis worden verkregen met een factor 1,5.
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1.2.1.2. De focus-huid-afstand.

Bij een grotere focus-huid-afstand treedt er, bij gelijk
blijvende instelling van het lichtvizier, minder divergen-
tie van de bundel in het object op, waardoor het doorstraal-
de weefselvolume kleiner is dan bij een kortere focus-huid-
af s tand. Bovendien treedt er dan, ten gevolge van de kwa-
dratenwet, op afstand minder exposie-verval op, waardoor de
intree-dosis, bij gelijke uittree-dosis, kleiner is dan bij
een kortere focus-huid-afstand (Huyskens 1980).

1.2.1.3« De grootte van de röntgenbundel.

Door de bundel te beperken tot de nuttige grootte d.m.v.
een diafragma met lichtvizier wordt enerzijds de stralings-
belasting van de patiënt verminderd door een verkleining
van het doorstraalde objectvolume en wordt anderzijds een
contrastrijker beeld verkregen door de verminderde strooi-
straling. De reductiefactor van deze maatregel kan een fac-
tor 3 bedragen.

1.2.1.4. Het afschermen van de gonaden.

Door de gonaden in de daarvoor bestemde gevallen - wanneer
de gonaden in de primaire röntgenbundel zijn gelegen - af
te schermen met loodrubber, kan de gonadendosis met een fac-
tor 10 worden gereduceerd.

1.2.1.5. Het correct gebruik van roosters.

Door het gebruik van een rooster wordt strooistraling op
het afbeeldende systeem voorkomen, waardoor het contrast op
het afbeeldende systeem toeneemt. Omdat ieder rooster ook
iets van de primaire straling absorbeert, wordt door het ge-
bruik ervan de exposie-waarde verhoogd (om een gelijke film-
zwarting te verkrijgen) met daardoor een verhoging van de
straleribelasting voor de patiënt.
Het is steeds zaak er voor te zorgen dat het focus van de
röntgenbuia goed gericht is op de richting van het rooster
en dat de afstand van de rSntgenbuis tot het rooster over-
eenkomt met de afstand waarop de lamellen van het rooster
zijn gericht.

1.2.1.6. Zorgvuldige opnametechniek, zowel wat betreft posi-
tionering van de patiënt als gebruik van juiste belichtings-
waarden.
De belichtingswaarden dienen te worden vastgelegd en perio-
diek gecontroleerd te worden. Door een zorgvuldige opname-
techniek zal het aantal herhalingsopnamen worden beperkt.
Volgens Mazzaferro e.au (197*0 bedraagt het aantal herha-
lingsopnamen yf> van het totaal aantal opnamen met als be-
langrijkste oorzaken :

. overbelichte film 25<|J;

. verkeerde positionering 235̂ 5

. onderbelichte film £

Er blijkt geen significant verschil in herhalingsfrequentie
te bestaan tussen opnamen met behulp van een phototimer en
opnamen, waarbij .de belichtingswaarden »et de hand worden
ingesteld.



- 28 -

1.2.1.7* De ontwikkeltechniek.

Volgens Morgan en Chaney (1965) kan bij een optimale ontwik-
keltechniek de patiënten-exposie met hctfi worden gereduceerd.
Als oorzaken van slechte ontwikkeltechniek vermelden zij :

. te lage ontwikkeltemperatuur;

. te zwakke ontwikkelvloeiatof.

Volgens Ardran (1966) zou de gonadendosis met een factor 7
kunnen worden verminderd indien alle röntgenafdelingen in
Engeland de technieken zouden toepassen, zoals die reeds in
25$ der afdelingen werden toegepast. Uit een onderzoek van
Koen en Huyskens (1975) blijkt dat er een grote spreiding in
de gonadendosis bestaat bij dezelfde röntgenologische onder-
zoeken, uitgevoerd in verschillende Nederlandse ziekenhuizen.
Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde gona-
dendosis per ziekenhuis ligt voor sommige röntgenonderzoeken
(intraveneuze pyelografie, opnamen van de lumbosacrale wer-
velkolom, buikoverzichtopnamen) in de orde van factoren 50
tot ruim 100.
De verschillen in gonadendosis worden veroorzaakt door meer-
dere technische parameters. Er is een dosisreductie van de
gonadendosis mogelijk met een factor 10 å 15, indien alle
röntgenonderzoeken op de wijze zouden worden uitgevoerd, zo-
als die in de betere helft der gevallen gebeurt.

1.2.2. Technische factoren betreffende de apparatuur

Maatregelen ter verbetering van de apparatuur richten zich
vooral op verbetering van de gevoeligheid van het registre-
rende systeem, dat de onzichtbare röntgenstralen omzet in
een zichtbaar beeld. Hoe gevoeliger dit systeem is, hoe min-
der röntgenfotonen nodig zijn, hoe kleiner de dosis is welke
door de patiënt wordt geabsorbeerd. Tot deze maatregelen be-
horen :

1.2.2.1. Gebruik van een beeldversterker voor doorlichten.

Hierbij wordt het zwakke fluorescentiebeeld van het door-
lichtscherm langs electronische weg versterkt. Het verkre-
gen uitgangsbeeld kan via een televisiecamera op een T.V.-
monitor worden weergegeven. Bij doorlichting met beeldver-
sterker en televisieketen wordt de stralenbelasting van de
patiënt tot 1/3 (lCRP-16 1970) of tot de helft (von Ronnen
1966) van de waarde van de conventionele doorlichting gere-
duceerd.

1.2.2.2. Juiste keuze van de combinatie : versterkingsscherm
en fotografische film.
Hoe groter de versterkingsfactor van het scherm en hoe gro-
ter de gevoeligheid van de film, hoe geringer de stralenbe-
lasting voor de patiënt. Vel zal daarmee een toenemende
intrinsieke onscherpte gepaard gaan. Volgens Beentjes (1972)
kan een goede keuze van de combinatie een reductie van de ge-
absorbeerde dosis met een factor 2 geven. De zeer gevoelige
combinaties van schermen van "zeldzame aarden" (lanthanrm en
gadolinium) met daaraan aangepaste rSntgenfilms, welke steeds
meer ingang beginnen te vinden in de radiodiagnostiek, geven
een stralenbelasting van de patiënt, welke ongeveer 3 maal zo
klein is als in het geval, dat de "normale" film-scherm com-
binaties worden gebruikt.
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1.2.2.3. Beeldversterker-fotografie.

Het doorlichtbeeld op het uitgangsscherm van de beeldver-
sterker is te fotograferen met een fotocamera, waarbij 70
of 100 mm films worden gebruikt. Vergeleken met de scherm-
film-combinatie geeft dit een tienvoudige reductie van de
stralendosis (von Ronnen 1966; ICBP-16 1970; Westra 1975)«
Zo vermeldt Kuyper (1978) dat dosisbeperking- bij het stra-
lenbelastende colon-inlooponderzoek gezocht moet worden in
een toenemend gebruik van de beeldversterker-fotografie.
Ken nieuwe ontwikkeling hierbij is de "fast exposure tech-
nique", waarbij de voorbereidingstijd van de opname, dankzij
o.a. een veranderde constructie van de spiegel, wordt terug-
gebracht van 0,8 sec. naar 0,3 sec. (Cobben e.a. 1977)»
Hierdoor worden de gewenste opnamen beter "getimed" en wor-
den herhalingsopnamen voorkomen. De toepassingsmogelijkhe-
den van de beeldversterker-fotografie worden beperkt door-
dat de diameter van het ingangsscherm van de beeldversterker
maximaal 22 cm is. Recente ontwikkelingen hebben een in-
gangsscherm van 35 cm mogelijk gemaakt (Ktthl en Schrijvers
1978). Ervaringen met deze 14 inch beeldversterker zijn
reeds verkregen in de paediatrische radiologie (Pendel en
SchSfer 1979). Indien het formaat nog iets zou toenemen,
zou de thorax met deze methodiek kunnen worden afgebeeld,
hetgeen o.a. bij het thorax-bevolkingsonderzoek een belang-
rijke reductie in de stralenbelasting voor de bevolking zou
ge-ven. In dit verband heeft Puijlaert (19782, 1979) er on-
langs voor gepleit om de conventionele schermbeeld-foto-
grafie, zoals die momenteel voor het thorax-bevolkingsonder-
zoek wordt gebruikt, te vervangen door groot-formaat opnamen.
Dit zou een dosisreductie geven met een factor 10 (Beentjes
e.a. 1979).

1.2.2.4. Gepulseerde doorlichting.

Bij gepulste doorlichting wordt periodiek, b.v. 1, 3 of 5
maal per seconde een korte stralingspuls afgegeven, die via
de beeldversterker een beeld op de TV-monitor veroorzaakt.
Dit beeld verdwijnt niet na het wegvallen van de stralings-
puls, maar wordt met behulp van een videoschijf als een ge-
heugenbeeld vastgehouden op de TV-monitor, totdat de eerst-
volgende 'stralingspuls wordt afgegeven. Bij een frequentie
van 1 puls per seconde is er een tienvoudige dosisreductie
te verkrijgen (Dorph e.a. 1970). Deze gepulste doorlichting
is vooral bruikbaar bij de chirurgische doorlichtstatieven.

2. Geen onnodige röntgenonderzoeken

Zoals in hoofdstuk I is gedefinieerd, is een röntgenonder-
zoek onnodig, indien bij het afwegen van kosten en baten
blijkt, dat de baten nihil of gering zijn in die zin dat er
geen of slechts weinig bijdrage wordt geleverd aan de diag-
nostiek en aan het behandelingsplan van het ziektebeeld.
Het is de behandelend arts die bij de aanvraag tot röntgeno-
logisch onderzoek de kasten en baten tegen elkaar moet af-
wegen (Puijlaert ^1)
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Uit het feit dat er een wereldwijde expansie van de radio-
diagnostiek bestaat (tabel 6), zou men kunnen afleiden, dat
bij dit afwegen van kosten en baten, de balans doorslaat
naar de batenzijde. Het is immers ondenkbaar dat zoveel
artsen op de wereld onder allerlei omstandigheden op dezelf-
de wijze onjuiste aanvragen zouden indienen (Puijlaert 1972-*).

Tabel 6 Jaarlijkse groeipercentages van röntgenonderzoeken
in een aantal landen (Puijlaert 1980).

Land

Canada
Denemarken

Finland

Frankrijk
Duitsland

Italië
Nederland

Portugal
Zweden

Spanje
Engeland

Ver. Staten

Jaar

1974 _ 1979
1970 - 1976
1973 - 1978
1970 - 1972
1972 - 1979
1965 - 1976
1970 - 1974
1974 - 1978
1970 - 1976
1965 - 1972
1972 - 1976
1976 - 1979
1974 - 1976
1965 - 1972
1972 - 1978
1970 - 1976
19-5 - 1972
1972 - 1977
1965 - 1972
1972 - 1978

*

3,5
6 - 8
3,5
10
1

9,5
9
4

8,5
8 - 1 0
5-6
4-5
=»10
10
1

13
4-5
6-8
3 - 1 0

2

Zoals in hoofdstuk I reeds is vermeld, tonen de enkele tot
nu toe verschenen publicaties omtrent de waarde van gericht
aangevraagde röntgenonderzoeken aan, dat het percentage on-
nodig verrichte onderzoeken klein is; het percentage ligt
tussen 4 en 10$ (Saenger e.a. 1976; Lusted 1977; Manheimer
1977; MacEwan 1978). In hoofdstuk VI zullen wij onze eigen
bevindingen vermelden.
Ook het percentage der onderzoeken dat wordt aangevraagd ter
bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheidsstelling is
klein; volgens de Amerikaanse studie naar de "efficacy" van
röntgenonderzoeken, bedraagt het percentage in de V.S. 6,1$
(Lusted 1977).
Zoals uit onze literatuurstudie (hoofdstuk IV) zal blijken
en reeds in hoofdstuk I is vermeld, kunnen er op het gebied
van routine-onderzoeken en bevolkingsonderzoeken wel onnodig
geachte röntgenonderzoeken voorkomen (Bell en Loop 1971,
Roberts en Shopfner 1972; Mattox 1973; Brill e.a. 1973;
Janower 197^; Sagel e.a. 1974; Editorial Lancet 1975'; Smul-
ders 1976).
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Het ia de taak van de verantwoordelijke autoriteiten (Minis-
terie van Volksgezondheid f, Koninklijke Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst ?, Nederlandse Vereniging voor
Radiodiagnostiek ?) om hieraan ruime bekendheid te geven en
dienaangaande adviezen en instructies uit te vaardigen.
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HOOFDSTUK IV s LITERATUUROVERZICHT BETREFFENDE DE VAARDE VAN
RÖNTGENOLOGISCHE ONDERZOEKEN

Het doel van studies naar de waarde van röntgenologische onder-
zoeken is uiteindelijk om te komen tot aanbevelingen omtrent het
gebruik van de radiodiagnostiek. Tot voor kort zijn er niet veel
studies gedaan om de vaarde van röntgenonderzoeken vast te stel-
len. Naar de gebruikte methodiek zijn publicaties hierover in 4
groepen te verdelen :

4.1. Studies waarbij het aantal afwijkende onderzoeken per on-
derzoeksoort wordt bepaald. Deze studies bepalen dus de op-
brengst van de röntgenologische verrichtingen. De afwijkende
onderzoeken worden "positief genoemd, de normale onderzoeken
krijgen, de benaming "negatieve" onderzoeken. Het probleem doet
zich echter voor, wat een normaal onderzoek is. Een röntgenon-
derzoek is niet te vergelijken met een laboratoriumtest, waarbij
namelijk wel normaalwaarden bestaan. Waartoe moeten n.l. afwij-
kingen worden gerekend, welke leeftijdsgebonden zijn zoals: ver-
minderde kalkhoudendheid van het skelet, spondylosis, aorta-elon-
gatie, seniel emphysemateus longbeeld etc? Waartoe moeten af-
wijkingen worden gerekend, welke gelegen zijn op het terrein van
deffminidiagnostiek", zoals: iets versterkte longtekening, licht
onregelmatige sluitplaten der wervellichamen, wat forse bekken-
kelkensystemen der nieren, lichte ptosis van het colon transversum
etc? Bedoelde studies omtrent de opbrengst van röntgenonderzoe-
ken geven geen definitie van normaliteit.
Wij verstaan onder normale onderzoeken die röntgenologische ver-
richtingen, die :

. 6t helemaal geen afwijkingen aantonen;

. óf slechts afwijkingen laten zien, die verder
geen consequenties hebben voor de behandeling/
begeleiding van de patient; afwijkingen die,
met andere woorden, geen klinische betekenis
hebben.

De publicaties, welke de opbrengst aan afwijkende onderzoeken heb-
ben bepaald, kunnen betrekking hebben op :

4.1.1. Bevolkingsonderzoeken. Met een bevolkingsonderzoek wordt
dat soort onderzoek van een bevolkingsgroep bedoeld, waarbij het
doel is om een relatief veel voorkomende afwijking in een vroeg
stadium op te sporen, waardoor behandeling effectief kan zijn.
Hiertoe behoren het bevolkingsonderzoek van de thorax - ter opspo-
ring van longtuberculoais en het mananogxafisch bevolkingsonder-
zoek ter opsporing van mamnacarcinoom. Een te klein percentage
positieve bevindingen betekent hier, dat het doel van de proce-
dure is verdwenen.

4.1.2. Routine-onderzoeken. Onder routine-onderzoeken worden die
onderzoeken verstaan, die bij een speciale gebeurtenis (zieken-
huisopname, operatie, trauma etc.) worden uitgevoerd, zonder dat
er klachten of afwijkingen bestaan en waarbij het doel is om een
afwijking, welke door zijn klinische betekenis verder handelen
zal beïnvloeden, uit te sluiten.
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Hiertoe behoren de thoraxonderzoeken bij opname in een zieken-
huis, pre-operatieve thoraxonderzoeken en schedelfoto's bij
hoofdtrauma.

Zowel bij bevolkingsonderzoeken als bij routine-onderzoeken be-
staan er dus geen symptomen of physisch-diagnostische afwijkin-
gen, welke het bestaan van een bepaald lijden zouden doen ver-
moeden.

4.1.3. Gerichte röntgenonderzoeken. Gerichte onderzoeken zijn
röntgeriologische verrichtingen welke van een bepaald orgaan wor-
den aangevraagd wegens klachten en/of wegens physisch-diagnos-
tische afwijkingen. Hiertoe behoren o.a. de publicaties, die de
waarde van het intraveneuze pyelogram (i.v.p.) bij hypertensie
hebben geanalyseerd. De meeste studies echter hebben zich bezig
gehouden met de bepaling van het aantal afwijkende onderzoeken
van door huisartsen aangevraagde röntgenonderzoeken, waarbij het
aantal afwijkende onderzoeken is uitgedrukt als het percentage
"positieve" bevindingen. Reeds hier willen wij opmerken dat dit
percentage "positieve" bevindingen van een bepaald soort röntgen-
onderzoek niets zegt over de waarde voor diagnostiek en behande-
ling; immers "negatieve" onderzoeken zijn even waardevol: zij
kunnen de patiënt en/of de behandelend arts geruststellen, een
onnodige behandeling uitsparen, verder onderzoek onnodig maken
of juist verdere diagnostiek richten.

4.2. Studies, welke een kosten-baten balans hebben opgesteld,
waarbij als parameter het aantal mensenlevens is genomen, welke
respectievelijk verloren gaan en gered worden door de toepassing
van de radiodiagnostiek. Kitabatake (19731, 19732) in Japan en
Oosterkamp (1972, 1976) en Hendriks (1978) in Nederland hebben
met deze parameter in hun publicaties gewerkt.
Deze methode is door Kitabatake gebruikt voor het bevolkingson-
derzoek van de longen en van de maag, terwijl Hendriks deze me-
thodiek toepaste bij het mammografisch bevolkingsonderzoek van
vrouwen; Oosterkamp gebruikte deze methodiek voor gerichte on-
derzoeken. Voor de berekening van'de kosten aan mensenlevens
ten gevolge van de biologische effecten van de gebruikte röntgen-
stralen is men uitgegaan van de risicoschattingen zoals die door
de International Commission on Radiological Protection (lCRP-8
1966), door het Advisory Committee on the Biological Effects of
Ionising Radiation (BEIR 1972) en door het United Nations Scien-
tific Committee on the Effects of Atomic Radiation (Unscear 1977)
zijn opgesteld. Voor de schatting van de baten heeft men bij de
bevolkingsonderzoeken het aantal gevonden afwijkingen genomen
met de overlevingskans ervan; bij de gerichte onderzoeken is
Oosterkamp uitgegaan van vrij willekeurige schattingen om de bij-
drage van de radiodiagnostiek in de gezondheidszorg aan te geven.

4.3. Studies, waarbij het klinisch belang van het röntgenonder-
zoek is bepaald. Met klinisch belang bedoelen wij de invloed die
het röntgenonderzoek heeft op de diagnostiek en op de behandeling.
Er zijn publicaties die zich alleen hebben bezig gehouden aiet de
bepaling van de mate van invloed op de diagnostiek, andere hebben
de invloed van het röntgenonderzoek op de behandeling bepaald en
tenslotte zijn er publicaties, die getracht hebben om het effect
van het röntgenonderzoek te bepalen zowel op de diagnostiek, als
op de behandeling.
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Deze methodiek vereist de medewerking van de aanvragende artsen;
deze moeten immers aangeven hoe de informatie van net röntgen-
onderzoek hun diagnostisch denken en hun behandelingsplan heeft
gewijzigd. De aanvragend? artsen dienen daarom mondeling of
schriftelijk geënquêteerd te worden.
Om een inzicht te krijgen in de invloed van het röntgenonderzoek
op de diagnostiek vergelijkt men de redan van aanvraag tot rönt-
genonderzoek met het resultaat. Als hoofdredenen van aanvraag
kan men onderscheiden :

. Bevestiging van een vermoedelijke diagnose;

. Uitsluiting van een afwijking.

Als belangrijkste resultaten van het röntgenonderzoek onder-
scheidt men :

. De vermoedelijke diagnose is bevestigd;

. Er is een nieuwe, niet vermoede, diagnose gesteld;

. Er is geen afwijking aangetoond.

Met het vermelden van de reden tot aanvraag doet de aanvragende
arts feitelijk een uitspraak over het diagnostisch denken omtrent
het wel of niet bestaan van een afwijking, vóórdat het röntgen-
onderzoek is verricht. Deze uitgesproken verwachting 'kan, ntfdat
het röntgenonderzoek is uitgevoerd, worden vergeleken met het re-
sultaat. Op deze manier krijgt men een inzicht in het effect van
een röntgenonderzoek op het diagnostisch denken.

Voor de bepaling van het effect van het röntgenonderzoek op de
behandeling dient men met de volgende mogelijkheden rekening te
houden :

. Het verrichte röntgenonderzoek heeft geen invloed op
de behandeling;

. Het röntgenonderzoek geeft de behandelend arts meer
zekerheid, dat zijn oorspronkelijke behandelingsplan
goed is;

, Het röntgenonderzoek veroorzaakt een verandering van
de behandeling.
Dit kan op drie manieren :
1. Een geplande behandeling vindt ge«n doorgang óf

doordat het röntgenonderzoek geen afwijkingen aan-
toont óf doordat het röntgenonderzoek een afwij-
king aantoont, die zo ernstig is, dat van verdere
therapie wordt afgezien.

2. Er dient een behandeling te worden ingesteld, ter-
wijl oorspronkelijk een behandeling niet noodzake-
lijk werd geacht.

3. Er dient een behandeling te worden ingesteld, welles
afwijkt van het oorspronkelijk opgestelde behande-
lingsplan.

Deze methodiek - vaststellen van het klinisch belang - is recent
vooral toegepast voor de bepaling van de waarde van de computer-
tomografie (C.T.).

4.4. Studies, waarbij de waarde van röntgenonderzoeken in kwan-
titatieve eenheden is aangegeven met betrekking tot de invloed,
welke deze onderzoeken hebben op het diagnostisch denken van de
aanvragende artsen.
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In de vorige paragraaf (4.3) is de methode besproken hoe de
•waarde van röntgenonderzoeken kan worden bepaald door het effect
te beoordelen, die de informatie van het röntgenonderzoek heeft
op de diagnostiek en de behandeling; met die methodiek wordt als
het ware een kwalitatief beeld verkregen van de invloed op diag-
nostisch denken en behandelingsplan. Bij de onder 4.4 genoemde
methode wordt de invloed op de diagnose kwantitatief bepaald.
Een groot voordeel van deze methodiek is dat er in de gevallen
waarbij het röntgenonderzoek de diagnose bevestigt, inzicht wordt
verkregen in de mate, waarin dit gebeurt.
Deze methodiek is opgezet en ontwikkeld door de "Kfficacy-Commis-
sie" van de American College of Radiology (A.C.R.), onder wiens
leiding van 1974 tot 1976 een onderzoek naar de waarde van rönt-
genonderzoeken plaats vond. Bij deze methode worden de aanvra-
gende artsen verzocht om de waarschijnlijkheden van hun diagnose
vóór en n& het röntgenonderzoek in percentages op te geven. Het
is duidelijk, dat de mate van wijziging van de opgegeven percen-
tages een maatstaf kan vormen voor de invloed, welke de informa-
tie van het röntgenonderzoek heeft op de diagnostiek. Door ver-
der de verkregen percentages van de waarschijnlijkheids-schat-
tingen omtrent de diagnosen vóór en nå het röntgenonderzoek te
verwerken volgens het Theorema van Bayes (blz. 48-52) is een sta-
tistisch betrouwbare Maatstaf gevonden voor de diagnostische
waarde van het röntgenonderzoek.

Wij zullen nu de verschillende publicaties omtrent de waarde van
röntgenologische onderzoeken bespreken in de volgorde van de ge-
bruikte methoden zoals die hierboven zijn vermeld.

Ad. 4.1.
Publicaties, waarbij de opbrengst in afwijkende onderzoeken is
bepaald.

Ad. 4.1.1.
Betreffende bevolkingsonderzoeken. In een redactioneel artikel
in de Lancet (Editorial 1975') komt de waarde van het bevolkings-
onderzoek van de thorax ter opsporing van iongtuberculosis ter
sprake. Omdat Iongtuberculosis nog maar weinig voorkomt, is het
doel van het bevolkingsonderzoek - een relatief veel voorkomende
afwijking in een'bevolkingsgroep in-een vroeg stadium óp te spo-
ren, zodat behandeling effectief kan zijn - verdwenen. Het ad-
vies luidt om met dit bevolkingsonderzoek ter opsporing van Iong-
tuberculosis te stoppen. Vel dient nog regelmatig onderzoek te
geschieden bij immigranten en buitenlandse werknemers, wegens
het daarbij nog relatief veel voorkomen van Iongtuberculosis.
Ook onderwijzend- en ziekenhuispersoneel dient regelmatig' gecon-
troleerd te worden, omdat deze groepen een bron van besmetting
kunnen vormen.
Ook Smulders (1976) deelt in Medisch Contact mee, dat het bevol-
kingsonderzoek ter opsporing van Iongtuberculosis kan worden ver-
laten. Uit verzamelde gegevens van de Wereldgezondheidsorgani-
satie blijkt n.l., dat het bevolkingsonderzoek een verrassend
kleine bijdrage van +_ 20$ levert aan de opsporing van tuberculose.
Verreweg het grootste" aantal van de patiBnten wordt door attent
handelende artsen en door gezondheidsdiensten opgespoord op het
signaal van klachten van hun patiënten.
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Wel is periodiek bevolkingsonderzoek van de thorax bruikbaar ter
opsporing van longcarcinoom in een te cureren stadium.
Brett (1969), lorgarts in Londen, onderwierp 29.723 in industriële
bedrijven werkzame mannen boven kO jaar drie jaar lang om de 6
maanden aan een röntgenonderzoek. Daarnaast beschikte hij over
een vergelijkbare controlegroep van 25.311 mannen. In de eerste
groep vond hij 101 longcarcinomen (1 op 300), 65 ontdekt door
het periodieke onderzoek en 36 gevonden ten gevolge van klachten.
Van deze 101 patiënten met longcarcinoom waren na 5 jaar 1556 in
leven en van de 65 longcarcinomen, die door het periodieke onder-
zoek zonder klachten waren ontdekt, zelfs 2356. In de controle-
groep werden 77 longcarcinomen gevonden ten gevolge van klachten.
Van deze groep bleek na 5 jaar slechts 6<f> in leven. Het gene-
zingspercentage in de regelmatig onderzochte groep was dus 2,5
maal groter. Schrama (1971) vond in een vergelijkbaar onderzoek
dat de overlevingskans van een regelmatig onderzochte groep 2 maal
beter was dan van een controlegroep.
In een onderzoek van Boucot en Weiss in Philadelphia (1973) wer-
den gedurende 1O jaar 6136 mannelijke vrijwilligers boven de ^5
jaar halfjaarlijks onderzocht op de aanwezigheid van longcarci-
noom. Het resultaat was slecht : slechts &f> van de 121 patiën-
ten met longcarcinoom was na 5 jaar nog in leven.
In een commentaar licht Veeze (1976) toe dat dit slechte resul-
taat van Boucot en Weiss veroorzaakt werd door de ongunstige se-
lectie van hun materiaal : de 6136 vrijwilligers vormden geen wil-
lekeurige steekproef uit de oudere bevolking van Philadelphia,
maar een groot gedeelte van hen bleek verwezen wegens pre-exis-
tente klachten en afwijkingen.
Een publicatie van Veeze (197^1 1979) geeft van personen, bij
wie door driejaarlijks bevolkingsonderzoek in Overijssel (van
1966 tot en met 1968) een longcarcinoom is vastgesteld, een guns-
tiger resultaat te zien : van de 99 patiënten beneden de 70 jaar
met een longcarcinoom bleek na 5 jaar 3 ^ en na 10 jaar 27$ nog
in leven. Dit gunstige resultaat werd volgens Veeze mede ver-
kregen doordat er geen vertraging optrad in de verdere diagnos-
tiek en behandeling na het alarm slaan, dankzij de intensieve
samenwerking met de huisartsen en de clinici.
Uit een analyse van de resultaten van het jaarlijkse bevolkings-
onderzoek in Den Haag bij mannen van 40 t/m 69 jaar in de jaren
196k t/m 1968 komt Huisken (1976) tot de conclusie dat de 5-
jaars-overleving van de aldus gevonden patiënten met longcarci-
noom 17,9$ bedraagt.

Concluderend kan worden gesteld dat het zeer wel mogelijk is om
door middel van regelmatig röntgenonderzoek longkanker zodanig
vroeg te ontdekken, dat voor de opgespoorde groep patiënten een
redelijke kans op genezing bestaat. Wij zijn het met Veeze
(197*0 eens dat het onderzoek zich kan beperken tot de mannelijke
bevolking boven kO jaar en dat een jaarlijks onderzoek in de
praktijk goed uitvoerbaar is.

Ook omtrent de waarde van de mammografie als bevolkingsonderzoek
bij vrouwen ter opsporing van mammacarcinoom in een vroeg stadium
zijn publicaties verschenen. In 1973 beschreven Strax en mede-
werkers de resultaten van een bevolkingsonderzoek naar borstkan-
ker te New York. Er werden 62.000 vrouwen tussen kO en 65 jaar
in de studie betrokken, waarvan de ene 31.000 vrouwen de studie-
groep vormden en de andere 31*000 vrouwen de controlegroep.
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De vrouwen uit de studiegroep werden viermaal met intervallen
van 1 jaar op borstkanker onderzocht door middel van lichamelijk
onderzoek en mammografie. Van de studiegroep deed 2/3 deel met
het onderzoek mee. De controlegroep werd niet regelmatig onder-
zocht; de vrouwen uit deze groep kregen de normale medische ver-
zorging, d.w.z. zij werden pas onderzocht als zij klachten had-
den. Door het jaarlijkse onderzoek werden 132 carcinomen gevon-
den. Hiervan werden 59 uitsluitend op klinische gronden vast-
gesteld (45$), 44 alleen op grond van radiologisch onderzoek
(33$) en de resterende 29 (22$) op grond van zowel lichamelijk
onderzoek als mammografie. Bij vrouwen onder de 50 jaar echter,
was de mammografie veel minder effectief. Belangrijk was de be-
vinding dat 70$ van de patiënten bij wie borstkanker door het
jaarlijks onderzoek was gevonden, negatieve okselklieren had te-
gen 46$ bij de controlegroep. Dit leverde een positieve corre-
latie op met de prognose': in de.periode van 5 jaar na het begin
van het onderzoek was de sterfte door borstkanker in de onder-
zochte groep 35$ lager dan in de controlegroep. Deze winst werd
geheel geboekt in de leeftijdsgroep boven de 50 jaar. Met de
vermindering van de sterfte als maatstaf bood mammografie geen
voordeel voor klachtenvrije vrouwen beneden de 50 jaar.
Klinkhamer (1975) concludeerde in 1975 nog uit het advies "Vroeg-
diagnostiek van kanker" van de Gezondheidsraad dat het er naar
uit zag dat voor een jaarlijkse screening iedere vrouw boven de
40 jaar in aanmerking diende te komen.
v.Bekkum (1978) is he~t' met de nieuwe richtlijnen van het Ameri-
kaanse National Cancer Institute eens dat het gebruik van mammo-
grafie bij massa-onderzoek van vrouwen beneden de 50 jaar niet
kan worden aanbevolen.

Ad. 4.1.2.
Betreffende routine-onderzoeken. Een bekende publicatie, die veel
mensen aan het denken heeft gezet en overal wordt aangehaald, is
afkomstig van de radiologen Bell en Loop (1971). Zij deden een
na-onderzoek bij 1500 patiënten met een hoofdtrauma, welke via
een Eerste-Hulppost aan de röntgenafdeling werden aangeboden
voor routine-schedelfoto's. Bij deze 1500 traumata werden 93
fracturen gediagnostiseerd; dit is één fractuur op 16 gevallen.
Uitgaande van anamnese en physich-diagnostisch onderzoek stelden
deze auteurs een lijst op van 18 bevindingen (tabel 7).
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Tabel 7 : Lijst van 18 bevindingen, welke een indicatie vormen
tot aanvragen van röntgenologisch schedelonderzoek
bij' hoofdtrauma vig. Bell en Loop (1971).

meer dan 5 min. bewusteloosheid,
meer dan 5 min. retrograde amnesie,
braken.
focale symptomen,
bedrijfsongeval of schotwond,
palpabele botimpressies.
vocht uit oor.
vocht uit neus.
verkleurd trommelvlies,
brilhaematoom.
stupor, coma.
irregulaire ademhaling' or apneu.
positieve reflex van Babinski.
andere reflexafwijkingen,
"focal weakness",
gestoorde sensibiliteit,
anisocorie.

18. afwijking aan andere hersenzenuw,

Xndien tenminste een van deze 18 bevindingen als indicatie werd
gebruikt voor het aanvragen van röntgenologisch schedelonderzoek
steeg de opbrengst van het aantal fracturen naar 1 fractuur op
11 gevallen van hoofdtrauma. Op deze manier zou slechts 1 frac-
tuur niet zijn gediagnostiseerd; deze had verder geen invloed op
de behandeling.
Door het hanteren van deze bevindingenlijst als indicatie tot
rSntgenologisch schedelonderzoek zou een reductie van het aan-
tal onderzoeken zijn verkregen van 30$ en daarmee zou een aan-
zienlijke besparing zijn ontstaan aan arbeidstijd, geld en stra-
lenexposie.
Roberts en Shopfner (1972) beschouwen als goede indicaties tot
rSntgenologisch schedelonderzoek : ernstige neurologische klach-
ten en stoornissen, bloedverlies uit het oor, liquorroe en de
vermoedelijke aanwezigheid van een impressiefractuur of een
corpus alienum.

De routine thoraxfoto in het tweede trimester van de graviditeit
heeft geen opbrengst in de zin van onverwachte diagnostische
bevindingen. Mattox (1973)« gynaecoloog, ging retrospectief de
bevindingen na bij 1030 thoraxonderzoeken van zwangeren. Zeven-
tien van hen hadden rSntgenologisch een afwijking aan hart, lon-
gen of skelet. Vas echter alleen een thoraxfoto aangevraagd als
de anamnese of het lichamelijk onderzoek daar aanleiding toe had-
den gegeven, dan was slechts 46n aandoening niet ontdekt; dit
betrof een ribhaemangioom.
Bij afwezigheid van klachten of verschijnselen lijkt het maken
van een routine thoraxfoto tijdens de zwangerschap dus niet aan-
gewezen (Editorial Lancet 19751). Een dergelijk onderzoek is
alleen als routine nodig bij bepaalda groepen zwangere vrouwen,
n.l. immigranten, diabetici, slecht behuisden en bij een tuber-
culose-anamnese, een recent tuberculeus contact, een recente
tuberculine-omslag of een grote reactie op de tuberculine-test.
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Sagel e.a. (197*0 onderzochten prospectief de opbrengst van het
routine röntgenologische thoraxonderzoek bij opname in een zie-
kenhuis of pré-operatief. De studie betrof 5975 thoraxonder-
zoeken, welke routinematig, dus zonder ananmese en onderzoek,
waren aangevraagd. Onder de 20 jaar werden geen belangrijke
afwijkingen gevonden. Bij patiënten boven de 20 jaar werd in
hi> der gevallen een afwijking gevonden. Van deze afwijkingen
kwamen cardiomegalie en chronische aspecifieke respiratoire aan-
doeningen het meest voor. Alleen h gevallen van longoedeem en
1 geval van bronchopneumonie hadden uitstel van de operatie tot
gevolg; dit is 1 op 1200 routine thoraxonderzoeken. De auteurs
concluderen dat een routine thoraxonderzoek bij opname of pré-
operatief bij patiënten onder 20 jaar niet nodig is, dat bij pa-
tiënten tussen 20 en kO jaar volstaan kan worden met een achter-
voorwaartse opname en dat bij patiënten boven ko jaar zowel een
achter-voorwaartse opname als een zijdelingse opname moet wor-
den gemaakt.

Janower (197*0 komt in een prospectieve studie omtrent de op-
brengst van pré-operatieve routine thoraxonderzoeken tot de be-
vinding, dat van de 1643 aldus door de anaesthesist aangevraagde
onderzoeken slechts 2 het handelen van de anaesthesist hebben
beïnvloed; de gevonden afwijkingen betroffen 1 pneumonie en 1
longoedeem. Bij zorgvuldige ananmese en physisch-diagnostisch
onderzoek zouden deze afwijkingen echter zijn vermoed en had het
thoraxonderzoek dus gericht kunnen worden aangevraagd.

Brill e.a. (1973) deden een prospectief onderzoek naar de op-
brengst van routine thorax-röntgenfoto's die aangevraagd ver-
den in een preventieve kinderkliniek te New York voor kinderen
zonder klachten en zonder physisch-diagnostische afwijkingen.
Bij de aldus onderzochte 1000 kinderen werden geen afwijkingen
gevonden, waarvoor behandeling noodzakelijk was.

Samenvattend kan worden gesteld dat, door het verminderd voor-
komen van longtuberculose in de samenleving, het röntgenologische
onderzoek van de thorax als bevolkingsonderzoek en als routine
bij graviditeit, opname, pré-operatief en screening achterwege
kan blijven. Bij bovengenoemde omstandigheden dient het onder-
zoek gericht te worden aangevraagd, waarbij ananmese en physisch-
diagnostisch onderzoek de leidraad moeten zijn.

Ad.' 4.1.3» Betreffende gericht aangevraagde onderzoeken. De op-
brengst van gericht aangevraagde röntgenonderzoeken is vooral
bepaald voor de röntgenonderzoeken welke door huisartsen werden
aangevraagd. Xn de betreffende publicaties is de opbrengst uit-
gedrukt in het percentage "positieve" onderzoeken. Hiermee wordt
het aantal gevallen aangegeven van een bepaald soort röntgen-
onderzoek of van het totaal der aangevraagde röntgenonderzoeken,
welke een afwijking hebben.
Xn tabel 8 is een overzicht gegeven van de door de verschillende
auteurs gepubliceerde percentages.
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Tabel 8 ; Overzicht van de door verschillende auteurs gevonden
percentages aan "positieve" bevindingen.

Soort röntgen-
onderzoek

Thorax
Wervelkolom en
bekken
Extremiteiten
Schedel
Neusbi jho l t en
I .V.P.
Maag
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De eerste publicatie vas van de hand van Cook (1966) die een
onderzoek deed naar de bevindingen in het eerste jaar na open-
stellen van een röntgenafdeling- voor huisartsen in Londen. Het
betrof 2621 onderzoeken. Bij het vaststellen van het aantal
"positieve" bevindingen verden afwijkingen,welke verder van
geen klinische betekenis waren, uitgesloten. Hij onderscheidde
7 soorten röntgenonderzoeken : thorax; wervelkolom en bekken;
extremiteiten; schedel en neusbijholten; onderzoeken van or-
ganen met contrastmiddelen : nieren, maag, galblaas. De rela-
tieve aantallen der onderzoeken met een afwijking bedroegen
respectievelijk : 25, 42, 30, 43, 23, 44, 16?6.
Davis en Villiams (I968) deden een onderzoek naar de opbrengst
aan "positieve" bevindingen van röntgenonderzoeken,welke voor
huisartsen in een röntgenafdeling te Cardiff werden verricht.
Gedurende 2 opeenvolgende jaren werden er achtereenvolgens 1012
en 1048 röntgenonderzoeken uitgevoerd van maag, galblaas en
buikoverzicht. Het aantal "positieve" onderzoeken van de hier-
voor genoemde onderzochte organen bedroeg respectievelijk
53^(53), 38#(33) en 54#(82); hierbij zijn de resultaten van het
tweede jaar tussen haakjes geplaatst.
In 1973 publiceerden Wallace en medewerkers hun gegevens be-
treffende een radiodiagnostiek-afdeling in Cardiff, waar huis-
artsen onbeperkte toegang hadden. Het totaal aantal onderzoeken
gedurende 3,5 jaar bedroeg 467. Ruim 1/3 van alle onderzoeken
(37$) vertoonde een abnormale radiologische bevinding. Voor de
verdeling der percentages over de verschillende onderzoeksoor-
ten, zie tabel 8.
In Abderdeen was een röntgenafdeling voor huisartsen opengesteld
voor onderzoeken van : thorax, schedel, neusbijholten, skelet,



maag, galblaas (Mair e.a. 197*0« H e* totale aantal voor huis-
artsen verrichte onderzoeken bedroeg in 1973 ' 11.360. Ge-
middeld had 35$ der onderzoeken een afwijking. De verde-
ling van de percentages aan "positieve" bevindingen per onder-
zoeksoort is weergegeven in tabel 8.
Bergstrand e.a. (1975) analyseerden de röntgenonderzoeken wel-
ke gedurende 1 jaar in een gezondheidscentrum te Skara (Zweden)
op verzoek van huisartsen werden verricht. Het aantal onder-
zoeken bedroeg 3987. Gemiddeld waren 25$ der onderzoeken "po-
sitief". Als "positief" röntgenonderzoek werden alleen die
gevallen geregistreerd welke een significante pathologische
verandering toonden en die niet waren toe te schrijven aan de
veranderingen,die in verband stonden met het ouder worden.
Patterson e.a. (197*0, Dierick en Puijlaert (1979) en Wright e.a.
(•1979) vonden van de door hen geanalyseerde röntgenonder-
zoeken respectievelijk 37, 35 en ^9$ afwijkend.
Pyhtinen (1977) analyseerde alle röntgenonderzoeken die ge-
durende 2 jaar aan de Oülu Universiteit (Finland) werden ver-
richt. Het totale aantal onderzoeken in die periode was 259-^85.
Hiervan toonde hTf> een afwijking.

Bij beschouwing van de gepubliceerde percentages "positieve"
bevindingen blijken er verschillen te bestaan. Een verklaring
hiervoor is ons inziens dat de auteurs een verschillend be-
grip van "normaliteit" hebben gehanteerd. Alleen Bergstrand
e.a. (1975) geven in hun publicatie een definitie van "nor-
male" röntgenonderzoeken. Zoals op blz. 28 is vermeld ver-
staan wij onder normale röntgenonderzoeken die onderzoeken
waarbij geen afwijkingen aanwezig zijn, welke consequenties
hebben voor de behandeling van de patiënt.
Het percentage "positieve" onderzoeken als maatstaf voor de
waarde van gerichte onderzoeken is ons inziens niet correct.
Immers, onderzoeken met als resultaat "geen afwijking" zijn
even waardevol, omdat ze ó*f een klinisch vermoede diagnose
ontkennen,waardoor een onnodige behandeling wordt voorkomen
óf een klinisch vermoede normaliteit bevestigen, waardoor pa-
tiënt en/of behandelend arts worden gerustgesteld, verder
onderzoek onnodig wordt gemaakt of juist verdere diagnostiek
in een bepaalde richting wordt gestuurd. Ook Wright e.a. (1979)
komen tot de conclusie,dat de waarde van een röntgenonderzoek
onafhankelijk is van de normale of de abnormale bevinding van
het röntgenonderzoek : van de normale onderzoeken heeft 5Vf>
een verandering van het behandelingsplan ten gevolge en van
de abnormale onderzoeken 57$-

Uit het onderzoek van Wright e.a. (1979) blijkt dat de aan-
vragen tot røntgenologisch onderzoek van huisartsen in hy^ der
gevallen en die van internisten en chirurgen, werkzaam in een
polikliniek, in 29$ der gevallen een afwijking opleveren. De
verklaring voor deze verschillende percentages is ons inziens
gelegen in het verschillend functioneren van beide in de ge-
zondheidszorg. Huisartsen,welke werkzaam zijn in het zogenaam-
de eerste echelon, zoeken een directe weg naar de diagnose.
Zij zullen over het algemeen röntgenonderzoeken van die or-
ganen aanvragen, welke primair de klachten van de patient kun-
nen ophelderen. Specialisten daarentegen hebben de taak om
ook alle andere mogelijke organen, die kunnen samenhangen met
het klachtenpatroon, te onderzoeken. Men gebruikt voor deze
aanvraagstrategie de term "doelgerichtheid"; de «anrragtn tot
röntgenonderzoek van huisartsen zijn dus meer doelgericht dan
die van medische specialisten, resulterend in een groter per-
centage "positieve" bevindingen.
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Tot de studies welke de opbrengst van gericht aangevraagde
röntgenonderzoeken hebben bepaald, behoren ook de onder-
zoeken naar de waarde van het intraveneuze pyelogram (i.v.p.)
bij hypertensie. Het doel van een dergelijk i.v.p. is om een
eventueel bestaande nephrogene oorzaak van hypertensie op te
sporen : nierarterie-stenosen en nierziekten,die gepaard gaan
met verlies van nierparenchym, vooral pyelonephritische
schrompelnieren (Editorial Lancet 1975s)-
Kreel e.a. (1975) gingen van 1476 intraveneuze pyelogrammen
de reden van aanvraag en het resultaat van het onderzoek na.
Er waren 130 patienten vaarbij het i.v.p. werd verricht wegens
hypertensie-analyse. Van deze 130 patiënten toonden er slechts
6 (5/é) een afwijking op het i.v.p., welke een causale rol kon
spelen bij de hypertensie : 3 maal chronische pyelonephritis,
2 maal nierarterie-stenose, 1 maal bilaterale kleine nieren.
Bij analyse van deze 6 patiënten bleek dat er óf een afwijking
op de buikoverzichtopname bestond in de zin van een afwijkende
niergrootte, óf dat er afwijkende laboratoriumtesten waren in
de zin van een te hoog bloedureumgehalte of een positieve urine-
kweek. Hun advies was dan ook om bij de analyse van hypertensie
alleen dan een i.v.p. te laten verrichten, indien één van deze
afwijkingen aanwezig was.
Atkinson en Kellet (197^-) onderzochten retrospectief de resul-
taten van de intraveneuze pyelografie bij 952 patiënten die een
hypertensie-kliniek in Glasgow bezochten.
In 26 gevallen bestond op het i.v.p. het vermoeden van een nier-
arterie-stenose, doch dit vermoeden werd op later verrichte ar-
teriogrammen en isotopen-onderzoeken niet bevestigd. Van de ge-
vonden pyelonephritische schrompelnieren bleek slechts één niet
vermoed op klinische gronden; alle andere schrompelnieren had-
den namelijk afwijkende laboratoriumtesten. In het artikel werd
niet vermeld of er op de buikoverzichtopname een afwijkende nier-
grootte bestond.
Bailey e.a. (1975) kwamen na analyse van 80 wegens hypertensie
uitgevoerde i.v.p.'s tot de bevinding dat slechts 5 (6$) een
afwijking toonden met een oorzakelijk verband met de hyperten-
sie. In 4 gevallen werd de afwijking op klinische gronden ver-
moed op grond van urine-kweek en bloedchemie. Slechts in één
geval werd een onverwachte nierafwijking gevonden, welke in
causaal verband kon staan met de hypertensie; het betrof een
eenzijdige pyelonephritische schrompelnier. De auteurs vermeld-
den niet of de afwijkende niergrootte op de gemt akte buikover-
zichtopname was te zien.

Vij zijn het met Kreel en medewerkers eons dat er bij .de analyse
van hypertensie alleen dan .een i.v.p. moet worden verricht als er
óf een afwijking bestaat op de Duikoverzichtopname in de zin
van een afwijkende niergrootte óf afwijkende laboratoriumtesten
bestaan in de zin van een te hoog bloedureumgehalte of een po-
sitieve urinekweek.

Ad. 4.2. Een tweede gebruikt» methodiek om de waard« van röntgen-
onderzoeken uit te drukken is het opstellen van een kosten-baten
balans.waarbij als parameter het aantal mensenlevens wordt ge-
nomen, dat enerzijds wordt gered dankzij de radiodiagnostiek en
anderzijds verloren gaat door de biologische werking van de ioni-
serende stralen.
In 1968 werden in Japan 40 miljoen thoraxfoto's gemaakt in het
kader van het bevolkingsonderzoek ter opsporing van longtuber-
culosis (Kitabatake e.a. 19731)- Hierdoor werden 44.447 gevallen
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van actieve longtuberculosis en 758 te cureren longcarcinomen
ontdekt. Hier tegenover stond de verwachting dat in de daarop
volgende 25 jaren 46 leucaemiën en 7 andere carcinomen zouden
worden geïnduceerd; daarnaast werden er 150 genetische doden
geschat tot in de 10e generatie. Deze cijfers werden verkregen
door de risicoschattingen aan te houden zoals die door de Inter-
national Commission on Radiological Protection (lCRP-8 1966)
werden opgesteld. Aldus stonden er tegenover 200 verloren men-
senlevens 45.000 geredde mensenlevens.

In 1970 werden in het kader van het bevolkingsonderzoek op
maagcarcinoom bijna 2,2 miljoen r&ntgenologische maagonderzoeken
in Japan verricht (Kitabatake e.a. 19732)- Maagcarcinoom is in
Japan een frequent voorkomende aandoening. Er werden 2423 maag-
kankers gevonden, waarvan er 1042 curabel waren. Aan de kosten-
zijde stonden 30 leucaemiën en 15 letale abdominale kankers
in de daarop volgende 25 jaren, 16" doden door levensduurverkor-
ting (verkorting van 70 jaren werd beschouwd als een dode) en
31 genetische doden in alle toekomstige generaties; in totaal
92 doden. Tegenover ruim 90 verloren mensenlevens stonden dus
ruim 1000 geredde mensenlevens. Deze cijfers verden gunstiger
naar de batenzijde indien de onderzoeken zich zouden hebben be-
perkt tot mensen boven de 39 jaar. Hoewel in dat geval 63 cu-
rabele maagcarcinomen niet zouden zijn ontdekt, zouden er in
totaal 34 minder mensenlevens verloren zijn. Op deze manier zou-
den tegenover 56 verloren mensenlevens 937 geredde mensenlevens
hebben'gestaan.

In een voordracht voor de gezamenlijke wetenschappelijke ver-
gadering van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne
en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie kwam Oosterkamp
(1972) tot de conclusie dat er in Nederland per jaar en per 1
miljoen inwoners door de radiodiagnostiek tegenover 10 stra-
lingsdoden 1600 geredde mensenlevens stonden.
Door uit te gaan van :

. 500.000 röntgenonderzoeken per jaar per 1 miljoen in-
woners (dichtheid 5OO)5

. een gemiddelde gonaden^dosis van 1OO mrad per onder-
zoek en een gemiddelde lichaams-dosis van eveneens
100 mrad per onderzoek; ^

. een kans op genetische dood van 1 op 10 per gene-
tisch significante rad en een kans op somatische dood
van 1 op 104 per somatisch significante rad,

berekende hij 5 genetische doden en 5 somatische doden per jaar
per 1 miljoen inwoners. Voor de berekening van het aantal door
het röntgenonderzoek geredde levens ging hij uit van de stelling,
dat de teruggang van het gemiddelde sterftecijfer in Nederland
voor 1/6 deel te danken was aan de radiodiagnostiek. In 1905
bedroeg het sterftecijfer 17,9 per 1000 inwoners en in 1968
8,4 p«? 1000 inwoners. Dankiij de radiodiagnostiek w*rd«n «r
dus par jaar p»r 1 miljoen inwoner« : 1/6 x (17,9 - 8,4)x
1000 = 1600 mensenlevens gered. In een latere publicatie (1976)
kwam Oosterkamp tot de risicoschatting van 6 aomatiache en 10
genetische doden per Jaar per 1 miljoen inwoners; in totaal dus
16. Bij de schatting van het aantal geredde mensenlevens ging
hij in deze publicatie van de veronderstelling uit,dat van de
1000 röntgenonderzoeken er 2 levensreddend zouden zijn, hetgeen
per jaar bij 500.000 röntgenonderzoeken bij 1 miljoen mensen
1000 geredde mensenlevens geeft.

Hendriks (1978) kwam voor het 2-jaarlijkse mammografische be-



volkingsonderzoek in de gemeente Nijmegen, waaraan 19-000
vrouwen boven de kO jaar meededen, tot de bevinding.dat in
5 onderzoekronden tegenover 50 geredde levens er 0,3 mamma-
carcinomen werden geïnduceerd. Voor de berekening van de
opbrengst is hij uitgegaan van de opsporing van 1,3 mamma-
carcinonien per 1000 onderzochte vrouwen per jaar en van
een stijging van de overlevingskans, dankzij de vroege ont-
dekking, van 50 naar 70$. Van de aldus in 5 onderzoekronden
gevonden +250 mammacarcinomen zouden er dus in plaats van
125 slechts 75 vrouwen aan borstkanker sterven} een winst
van 50 levens. Voor de schatting van de kosten aan mensen-
levens ging Hendriks uit van een kans op tumorinductie voor
mammaweefsel van 80 per 1 miljoen vrouwen per rad per jaar.
Dit liet hij alleen gelden voor de 8000 vrouwen tussen kO
en 50 jaar, ervan uitgaande dat door de vrij lange latentie-
tijd het risico bij vrouwen boven de 50 jaar te verwaarlozen
was. Hij komt dan tot een risico-berekening van 8000x10~°x80
x5xO,1 = 0,3 carcinoom gedurende de 5 onderzoekronden in 10
jaar.

Deze kosten-baten studies met als parameter het aantal men-
senlevens is interessant, zeker omdat kosten en baten in
dezelfde eenheid worden uitgedrukt. Er zijn echter enige
bezwaren tegen in te brengen.
Ten eerste zijn de baten, zoals die door Oosterkamp zijn
opgesteld, verondersteld.
Ten tweede gaat Hendriks bij zijn berekening van de kosten
uit van een toegediende dosis bij mammografie van 100 mrad.
Ledeboer e.a. (1979) komen recent tot een dosis van 165 mrad
voor vrouwen onder de 50 jaar en 150 mrad voor vrouwen boven
de 50 jaar. De verhouding winst/risico zal daardoor anders
komen te liggen.
Bovendien gaat hij ervan uit dat de inductiekans van mamma-
oarcinooin bij vrouwen boven 50 jaar te verwaarlozen is, omdat
de gemidJelde latentietijd 23 jaar. is; dit is echter een ge-
middelde waarde, hetgeen inhoudt dat een bepaald aantal geïn-
duceerde carcinomen een geringere latentieperiode hebben.
Zoals hij zelf aanhaalt blijkt bij een groep vrouwen, bestraald
in het Radiumhemmet in Stockholm wegens diverse benigne mamma-
aandoeningen, de latentietijd als volgt te zijn :

6 - 1 4 jaar bij 13$ van de patiënten,
15 - 32 jaar bij 72$ van de patiënten,

> 32 jaar bij 15$ van de patienten.
Tenslotte zijn de gebruikte risicoschattingen, zoals reeds in
hoofdstuk XI is vermeld, verkregen door extrapolatie van bij
hoge doses bij proefdieren verkregen gegevens met vervolgens
transponatie van deze gegevens naar de mens. Tot nu toe is er
geen direct bewijs geleverd ,dat kleine doses ioniserende stra-
ling bij mensen biologische effecten induceren.

Ad. 4.3. Publicaties omtrent het klinisch belang van röntgenonder-
zoeken zijn van recente datum. Zoals in de inleiding van dit
hoofdstuk is uiteengezet, wordt met het klinisch belang van een
onderzoek de invloed bedoeld welke dat röntgenonderzoek heeft
op de diagnostiek en/of op de behandeling.
Zo gingen Patterson en medewerkers (1974) het effect na op de
diagnostiek. Zij bepaalden van 252 aanvragen tot rSntgenologisch
onderzoek door huisartsen de reden van de aanvraag en het resul-
taat van het onderzoek. Er werden 239 (95$) röntgenonderzoeken
aangevraagd om een klinisch vermoede diagnose te bevestigen;
hiervan bleken er 146 (61$ van de 239 aanvragen) röntgenologisch



normaal. Van de 13 (5%) onderzoeken, velice verden aangevraagd om
normaliteit aan te tonen, bleek één onderzoek toch e«n afwijking
aan te tonen.

In Finland analyseerde Pyhtinen (1977) 175 röntgenonderzoeken
die waren aangevraagd om een klinisch verdachte, waarschijn-
lijke of zekere diagnose te bevestigen. Hij ging het effect
na welke het röntgenonderzoek had op de klinisch gestelde diag-
nose, waarbij hij als resultaat k mogelijkheden onderscheidde :

. de klinisch vermoede diagnose werd door het röntgen-
onderzoek bevestigd;

. de klinisch vermoede diagnose werd ontkend doordat er
röntgenologisch geen afwijkingen werden gevonden;

. er werd een nieuwe, niet vermoede,diagnose door het
röntgenonderzoek verkregen;

. het resultaat was onzeker doordat het röntgenonder-
zoek geen definitieve uitslag gaf.

In tabel 9 is het resultaat weergegeven.

Tabel 9 : Het effect van het röntgenonderzoek op de klinisch
vermoede diagnose (Pyhtinen 1977)

Diagnose vóór het
röntgenonderzoek

Verdacht
Waarschijnlijk
Zeker

Totaal

Resultaat

Diagnose
bevestigd

26

33

99 (565«)

Diagnose
ontkend

50
8
1

59 (3^)

Andere
diagnose
gesteld

1
9
0

10 (656)

Onzeker

2
5
0

7 (W)

Totaal

79
62
3h

175

Uit het onderzoek van Pyhtinen blijkt dat de clinicu» in hOff>
zijn diagnose radicaal moet wijzigen ten gevolge van het ver-
richte röntgenonderzoek.

In de provincie Manitoba (Canada) analyseerden MacEwan en mede-
werkers (1973) 1014 colon-inloop onderzoeken. Van 138 patiënten,
die klinisch in meerdere of mindere mate van een coloncarcinoo«
werden verdacht, gingen zij het effect na,dat het röntgenonder-
zoek had op de waarschijnlijkheid van hun diagnose. Zij vonden
dat :

. van de 98 patienten, waarvan de klinische diagnose colon-
carcinoom onwaarschijnlijk was, er 95 röntgenologisch
geen afwijking hadden;

. van de 30 patiënten, waarvan de diagnose coloncarcinoom
als twijfelachtig was beoordeeld, er 25 röntgenologisch
normaal waren}

. van de 5 patiënten met een klinisch waarschi.1nli.jk geach-
te diagnose coloncarcinoom, er 3 normaal waren|

. van de 5 patiënten, die klinisch .zeker een coloncarcinooai
hadden,er 1 röntgenologisch geen afwijking toonde.

Het onderzoek van MacEwan e.a. toont aan dat het röntgenonderzoek
een zeer belangrijke rol speelt om een klinisch, in meerdere of
mindere mate, verdachte afwijking uit te sluiten.
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Het is niet verwonderlijk dat een nieuw diagnostisch middel als
de computer-tomografie (C.T.) aanleiding heeft gegeven tot pu-
blicaties omtrent het klinisch belang ervan bij intracraniële,
intrathoracale en intra-abdominale/retroperitoneale aandoeningen.

In een prospectieve studie gingen Fineberg e.a. (1977) de in-
vloed van de craniële computer-tomografie (C.C.T.) op de diag-
nose en de therapie na bij 194 patiënten in het Massachusetts
General Hospital te Boston. Bij 83 patiënten (kyf> van het to-
tale aantal onderzochte patiënten) toonde het computer-tomo-
grafische röntgenonderzoek een afwijking aan, waarvan er 18 ( $
van het totale aantal) onverwacht waren in die zin dat deze
diagnose vóór het onderzoek onwaarschijnlijk werd geacht. Bij
36 patiënten (19/6 van het totale aantal) veroorzaakte het on-
derzoek een verandering van de behandeling : in 14 gevallen
werd een volledig nieuwe behandeling ingesteld; in 9 gevallen
werd de behandeling meer gericht; in 7 gevallen verd een ge-
plande behandeling onnodig,omdat uit het onderzoek bleek dat
de patiënten geen afwijkingen hadden;en in 6 gevallen werd
een geplande behandeling achterwege gelaten,omdat er zo'n ern-
stige afwijkingen waren gevonden.dat behandeling niet tot voor-
deel van de patiënten strekte.

Eveneens in het Massachusetts General Hospital werd door
Wittenberg e.a. (1978) een prospectief onderzoek opgezet en
uitgevoerd bij 184 patiënten om de invloed van de computer-
tomografie op de diagnostiek en op het behandelingsplan te
bepalen bij intrathoracale en intra-abdominale/retroperitoneale
aandoeningen. Voor de diagnostiek was kVjb der computer-tomogra-
fische onderzoeken van wezenlijk belang óf doordat de twijfel
omtrent de aan- of afwezigheid van de diagnose werd opgeheven
óf doordat er, dankzij het onderzoek, een diagnose werd ver-
kregen welke door geen andere onderzoekmethode geleverd had
kunnen worden. Bij 32 patiënten (17$) leidde het onderzoek tot
een wijziging van het behandelingsplan : in i6 gevallen werd
een volledig nieuwe behandeling ingesteld; in 15 gevallen kon
een geplande behandeling achterwege blijven,omdat er dankzij
het onderzoek geen afwijkingen bleken te bestaan en in 1 geval
werd van de geplande therapie afgezien,omdat de gevonden af-
wijking te ernstig was om behandeling zinvol te doen zijn.
Robbins e.a. (1978) gingen retrospectief de invloed op de diag-
nose en de behandeling na van 687 thoracale en abdominale com-
puter-tomogrammen, welke in 1977 werden uitgevoerd in het Boston's
Veterans Administration Hospital. In 271 gevallen (40̂ 6) bleek er
een unieke bijdrage te bestaan aan de diagnostiek; in 108 ge-
vallen (1656) had dit invloed op de behandeling, in 163 gevallen
(4$) had dit geen consequenties voor de therapie.

Uit de onderzoeken van Fineberg e.a. (1977), Wittenberg e.a.
(1978) en Robbins e.a. (1978) blijkt.dat de computer-tomografie
een unieke bijdrage levert aan de diagnostiek en in een vrij
hoog percentage een wijziging geeft van een v<Sór het röntgen-
onderzoek geplande behandeling.

Uit de hier aangehaalde publicaties is ook duidelijk geworden
dat het vergelijken van de reden van aanvraag tot röntgenonder-
zoek met het resultaat van het onderzoek een bruikbare methode
is om inzicht te krijgen in de invloed,welke röntgenonderzoeken
hebben op de diagnostiek. Deze methodiek wordt echter niet op
uniforme wijze gebruikt, vooral doordat de methode niet is ge-
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standaardiseert*. Door Gênant en Lusted werd in 1973 op het
Xnternationale Congres voor Radiologen te Madrid een concept
van een enquêteformulier geïntroduceerd dat op verzoek van
het American College of Radiology door een "Efficacy-Commis-
sie" was opgesteld om inzicht te verkrijgen in de waarde van
röntgenonderzoeken. In Jiet betreffende formulier werd ruim-
schoots geïnformeerd naar de reden en het resultaat van het
onderzoek (Bijlage 1). Helaas is in het definitieve enquête-
formulier, zoals dat gebruikt is in de Amerikaanse studie, de
vraag naar het resultaat van het röntgenonderzoek weggelaten
(Bijlage 2 ) . Hierdoor viel de mogelijkheid weg om deze metho-
diek in brede kring bekend te maken en op grote schaal toe
te passen. In het door ons ontworpen formulier, waarvoor het
Amerikaanse formulierontwerp, zoals dat in Madrid werd geïn-
troduceerd, model heeft gestaan, zijn de vragen naar de aan-
vraagreden en het resultaat van het onderzoek behouden ge-
bleven (Bijlage 3). Daardoor zijn wij in ons eigen onderzoek
in de gelegenheid geweest deze methodiek toe te passen naast
de kwantitatieve methodiek zoals die in h.h wordt beschreven.

Ad. k.k. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is vermeld, kan
de invloed ,welke het röntgenonderzoek heeft op het diagnostisch
denken van de aanvragende artsen,ook kwantitatief worden weer-
gegeven. Se enige studie tot nu toe is opgezet en uitgevoerd
onder leiding van de zogenaamde "Efficacy-Commissie" van de
American College of Radiology (A.C.R.). Deze Commissie, die
in 1971 werd ingesteld, kreeg als opdracht om een onderzoek
te doen naar de waarde van röntgenonderzoeken. De redenen voor
dit onderzoek waren (Manheimer 1977) :

. bezorgdheid over het steeds toenemende aantal röntgenolo-
gische verrichtingen;

. bezorgdheid over de omvang van het aantal röntgenonderzoeken
welke werden aangevraagd als bescherming tegen wettelijke
aansprakelijkheidsstelling;

. bezorgdheid over het tekort aan radiologen.

De eerste taak van de Commissie was om een definitie van "waarde
van een röntgenonderzoek" op te stellen. De Commissie besloot OM
uit te gaan van de betekenis welke het röntgenonderzoek had
voor de patiënt. Hieraan werden drie niveau's onderscheiden
(A.C.R.-bulletin No. 10 1975; No. 10 1977? Manheimer 1977?
Lusted 1977; Loop en Lusted 1978) :

1. De betekenis van het röntgenonderzoek voor de diagnose van
de patiënt. Dit is de diagnostische waarde van het rSntgen-
onderzoek genoemd. Deze betekenis is kwantitatief uit te
drukken door de mate te bepalen waarmee het röntgenonderzoek
de waarschijnlijkheid van een diagnose, welke tot' dan toe
werd gesteld op basis van anamnese, physisch-diagnostisch
onderzoek en laboratoriumuitslagen, verandert.

2. De betekenis van het röntgenonderzoek voor de behandeling
van de patiënt. Dit is de behandelingswaarde van het röntgen-
onderzoek genoemd.

3. De betekenis van het röntgenonderzoek voor het uiteinde-
lijke welbevinden van de patitnt, zowel op kort* «1* op
lange termijn. Met andere woorden : in hoeverre is, na de
diagnostiek en de behandeling, de patiënt er beter van ge-
worden, vergeleken met een toestand, waarin hij zou ver-
keren, indien het röntgenonderzoek niet was uitgevoerd. Dit
is de uiteindelijke waarde van het röntgenonderzoek.



In 1972/1973 werd een proefonderzoek opgezet aan de Universiteit
van Chicago, waarin de drie waarden waren betrokken. De bepaling
van de diagnostische waarde gaf de minste problemen en daarom
werd besloten om met de bepaling van de diagnostische waarde te
starten als eerste fase van de definitieve studie. De andere
twee waarden zullen in de toekomst onderwerp van studie zijn.

De tweede taak van de Commissie was om een methodiek te ontwerpen
om de diagnostische waarde in kwantitatieve «enheden uit te
drukken Hiervoor is de Commissie er van uitgegaan,dat het de
aanvragende artsen zijn,die het beste kunnen beoordelen in wel-
ke mate de informatie van een röntgenonderzoek hun diagnostisch
denken doet veranderen. Gekozen werd voor de methode om de aan-
vragende artsen hun vermoedelijke diagnose te laten opgeven met
een schatting van de waarschijnlijkheid van bestaan van die diag-
nose in procenten, b.v. pneumonic 20$. Deze waarschijnlijkheids-
schatting omtrent de diagnose dient zowel vóór als n& het rönt-
genonderzoek te worden opgegeven. Het is duidelijk dat de mate
van wijziging van de opgegeven procenten een maatstaf is voor
de invloed van het röntgenonderzoek op de diagnose. Vanneer
b.v. de geschatte waarschijnlijkheden van een diagnose v<S6r
en nå. het röntgenonderzoek respectievelijk 50 en 100$ bedragen,
dan is deze winst in zekerheid veroorzaakt door de informatie
van het uitgevoerde röntgenonderzoek. Door het introduceren
van waarschijnlijkheden in procenten zijn de oordelen van de
aanvragende artsen omtrent hun diagnosen gekwantificeerd. Vol-
gens de Amerikaanse "Efficacy-Commissie" zijn aanvragende art-
sen bereid en in staat om de waarschijnlijkheden van hun diag-
nosen in procenten op te geven (A.C.R.-bulletin No. 5 1976).
Persoonlijk vinden wij dat het opgeven van waarschijnlijkheids-
schattingen in procenten een nauwkeurigheid suggereert, welke
er in feite natuurlijk niet is. Xn ons eigen onderzoek hebben
wij daarom deze methode niet gevolgd, maar hebben wij gekozen
voor schatting in waarschijnlijkheids-groepen. Door per onder-
zoek de verkregen percentages van de waarschijnlijkheids-
schattingen omtrent de diagnosen vóór en n< het röntgenonder-
zoek te verwerken met behulp van het Theorema van Bayes, werd
een getal verkregen dat een statistisch betrouwbare maatstaf
vormde voor de diagnostische waarde van het röntgenonderzoek.
Omdat in de Amerikaanse studie zoveel aandacht wordt besteed
aan dit Theorema van Bayes en omdat ook wij aanvankelijk met
dit Theorema hebben gewerkt (Cobban «n Hardy 19771' ). «ui-
len wij hier dieper op deze materie ingaan.

Thomas Bayes (1702-1761), Engels predikant en wiskundige, stel-
de een naar hem genoemde grondstelling op, welke postuum in
1763 werd gepubliceerd als : "An essay towards solving a pro-
blem in the doctrine of chances" (Barnard 1958).
Dit Theorema van Bayes heeft, toegepast op de medische situatie,
betrekking op het herzien van de waarschijnlijkheid van een
diagnose in het licht van nieuwe informatie uit een test. Deze
test kan zowel een röntgenonderzoek zijn als ook een laborato-
rium-onderzoek (van der Helm en Hische 1979).
Een voorbeeld zal de bedoeling van deze stelling verduidelijken :
Op grond van anamnese en physiach-diagnostisch onderzoek kan
een clinicus aan een bepaalde diagnose een bepaalde waarschijn-
lijkheid van bestaan toekennen, b.v. pneumonia 50$. Na het ver-
krijgen van nieuwe informatie uit een thoraxfoto, zal de waar-
schijnlijkheid van die diagnose al of niet worden gewijzigd :

. als het röntgenonderzoek aantoont dat de bedoelde afwijking
(pneumonie) waarschijnlijk aanwezig is, dan zal nå. het rönt-
genonderzoek de waarschijnlijkheid van die klinische diag-



nose toenemen;

. als het röntgenonderzoek aantoont, dat het meer voor de
hand ligt, dat de bedoelde afwijking niet bestaat, dan
zal nå. het röntgenonderzoek de waarschijnlijkheid van
die afwijking verminderen;

. als het röntgenonderzoek aantoont, dat de afwijking
even goed wel als niet kan bestaan, dan zal na het
röntgenonderzoek de waarschijnlijkheid van die kli-
nische diagnose onveranderd blijven.

De mate waarin de waarschijnlijkheid van de klinische diagnose
verandert na het verkrijgen van nieuwe informatie uit het rönt-
genonderzoek is door Bayes in een grondstelling mathematisch
weergegeven. Artsen passen dagelijks deze grondstelling intuïtief
toe.

Voor een uiteenzetting van het Theorema van Bayes zijn de vol-
gende termen en definities van belang :

. De waarschijnlijkheid dat een diagnose bestaat, wordt
aangegeven met de letter P (= probability). De waarschijn-
lijkheid dat een diagnose niet bestaat, wordt aangegeven
met de term (1-P).

. Odds is een term, die de verhouding tussen deze beide
waarschijnlijkheden aangeeft. In formule

(1)Odds
(Diagnose)

Indien de waarschijnlijkheden van wel en niet bestaan der
klinische diagnose zijn opgegeven in procenten, dan wordt
de formule :

Men spreekt van pre-odds(prior-odds, initial odds, odds
before) ter aanduiding van de verhouding tussen wel en
niet bestaan van de klinische diagnose vóórdat het rönt-
genonderzoek is uitgevoerd.
Post-odds (posterior odds, final odds, odds after) is de
verhouding tussen wel en niet bestaan van de klinische
diagnose n£ uitvoering van het röntgenonderzoek.

Likelihood-ratio (L.R.) is de verhouding van twee kansen
van het röntgenonderzoek, P. en P— :

A a

Hierbij is P^ de kans op een positief resultaat van het
röntgenonderzoek met betrekking tot het voorkomen vttn de
diagnose D, gegeven een groep patienten met diagnose D.
PA ia dus de kans op een juist-positieve bevinding.
P_ is de. kans op een positief resultaat van het röntgen-
onderzoek met betrekking .tot het voorkomen van eèn'diag-
nose D, gegeven'een groep patiSnten, waarin diagnose D
niet voorkomt." Pg is dus de kans op «en vals-positieve
bevinding van de test.
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In formule luidt het Theorema van Bayes (Schmitt 1969;
Gênant en Lusted 1973; Thornbury e.a. 1975; Saenger e.a.
1976) :

Post-odds = Fre-odds x Likelihood-ratio

Als toelichting op deze formule geven wij 2 voorbeelden,
het eerate betrekking hebbend op de medische diagnostiek,
het tweede betrekking hebbend op de weersverwachting :

Stel dat de waarschijnlijkheid van de klinische diagnose
"uretersteen", gebaseerd op alle tot dan toe verkregen
informatie (anamnese, physisch-diagnostisch onderzoek,
laboratoriumgegevens), geschat wordt op 7O$. Stel ver-
der dat röntgenonderzoek (in ons voorbeeld een buikover-
zicht opname) een resultaat geeft dat in een verhouding
van 9:1 het aanwezig zijn van een uretersteen waarschijn-
lijk maakt (L.R. = 2. ). Volgens het Theorema van Bayes
zullen de Post-odds 'bedragen :

Fost-odds = Fre-odds x L.R.

- 70 2
100 - 70 1

= 21

Uit formule (2) volgt dat de post-waarschijnlijkheid van
de diagnose "uretersteen" nå de verkregen informatie van
de buikoverzichtopnam« ruim 95$ bedraagt.
Door het röntgen.- derzoek is er dus een toename van de
waarschijnlijkheid van de diagnose "uretersteen11 opgetre-
den en wel van 70$ naar 95$.
Indien de buikoverzichtopname in het vaststellen van de
diagnose "uretersteen" slechts in een verhouding van 1:9
kenmerkend zou zijn geweest, dan waren de Post-odds vol-
gens formule (k) : 7/27 en de daarmee corresponderende
post-waarschijnlijkheid volgens formule (2) slechts ruim
20$.

Een tweede voorbeeld heeft betrekking op de weersverwach-
ting. Stel ••dat de verwachting voor slecht weer morgen door
het Meteorologisch Instituut geschat wordt op 80$. Deze
schatting is gebaseerd op observaties van een groot aan-
tal weerstations te land en ter zee. De Pre-odds welke
corresponderen met deze kans, zijn gelijk aan 80 »4ji»
(formule 2). 100-80
Het Meteorologisch Instituut ontvangt nu weer een nieuwe
waarneming, afkomstig van een weersatelliet. Op grond van
statistische gegevens over langere tijd is het bekend, dat
de verhouding tussen juist-positieve en vals-positieve re-
sultaten van deze nieuwe waarneming op 9:1 gesteld moet
worden, met andere woorden : de Likelihood-ratio van deze
waarneming is 9« Met toepassing van het Theorema van Bayes
ontstaat nu een nieuwe kans op slecht weer :

Post-odds = Pre-odds x L.R.

= 4 x 9

- 36
^roost)Omgekeerd in kansen : Post-odds

ioo$-P$ ( p o a t )

(post)
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Met andere woorden t door de nieuwe informatie, ver-
kregen van de weersatelliet, is de kans op slecht
weer morgen gestegen van 80$ naar 97$«

Xn de Amerikaanse studie ter bepaling van de diagnos-
tische waarde van het röntgenonderzoek is dit Bayes-
Theorema in omgekeerde vorm gebruikt om de diagnostische
waarde kwantitatief uit te drukken. Aan aanvragende
artsen is verzocht om de waarschijnlijkheden van hun
klinische diagnosen in procenten te vermelden, zowel
v<56r als né. het röntgenonderzoek. Op deze manier zijn
de Pre- en de Post-odds bekend. Een eenvoudige trans-
formatie van formule (k) geeft :

Post-odds
Pre-odds (5)

Dit quotiënt van de "odds" der klinische diagnosen van
vóór en nå het röntgenonderzoek vormt een statistisch
betrouwbare maatstaf om de diagnostische waarde van het
röntgenonderzoek kwantitatief weer te geven (Thornbury
e.a. 1975; Manheimer 1977; Lusted 1977). Dit quotiënt
ia door Schmitt (1969) en Cobben en Hardy (19761»2) de
factor F genoemd en door Gênant en Lusted (1973),
Thornbury e.a. (1975), Saenger e.a. (1976) en Lusted
(1977) de Likelihood-ratio (L.R.).

De Likelihood-ratio is een verhoudingsgetal. Door een
logarithmische transformatie van de Likelihood-ratio
wordt de multiplicatieve relatie tussen Post-odds en
Pre-odds omgezet in een additieve relatie. In formule :

log Likslihóod-rratio (L.L.R.) • log Post-odds - log Pre-odds (6)

Deze L.L.R, i s de maatstaf waarmee de Amerikaanse onderzoekers
uiteindelijk hebben gewerkt.

Deze L.L.R. kan variëren van 0 tot plus/min vier :

. Indien het röntgenonderzoek geen informatie oplevert, dan
verandert de waarschijnlijkheid van de klinische diagnose
niet. De Odds vóór en nå het röntgenonderzoek zijn dan aan
elkaar gelijk en volgens formule (6) is de L.L.R. dan ge-
lijk aan nul.

. Xndien het röntgenonderzoek een maximale informatie op-
levert (er wordt door het röntgenonderzoek een niet ver-
moede diagnose gesteld), dan verandert de Odds van de
klinische diagnose van —^ vóór het röntgenonderzoek naar
222. ntf het röntgen-onderzoek. Volgens formule (6) is de
1 de L.L.R. gelijk aan +4.

. De informatie van het röntgenonderzoek is ook maximaal,
indien een voor 100$ zekere klinische diagnose totaal
wordt ontkend. De waarschijnlijkheden van die diagnose
veranderen van 100$ V66T het röntgen-onderzoek naar 1$
na het röntgen-onderzoek; de bijbehorende Odds zijn res-
pectievelijk 222. en - 1 - . Volgens formule (6) bedraagt

1 100,
da L.L.R. in dit goval -4.

Aanvankelijk hebben ook wij in ons onderzoek deze methode ge-
bruikt (Cobben en Hardy 19761»2). Vij hebben echter K bezwaren



- 52 -

tegen de methode :

1. Het laten vermelden van de waarschijnlijkheid van een
diagnose in procenten, suggereert volgens ons een nauw-
keurigheid, welke er in feite niet is.

2- In Nederland zijn de termen "Odds" en "Likelihood-ratio11

onbekende begrippen.

3. De constructie van log Likelihood-ratio maakt een inge-
wikkelde indruk.
De hierboven vermelde bezwaren (2) en (3) vormen dus een
beletsel om bij de meesten van ons de log Likelihood-ratio,
als kwantitatieve maatstaf voor de diagnostische waarde van
het röntgenonderzoek, weerklank te doen vinden.

h. Uit de analyse van enkele L.L.R. waarden blijkt, dat de ver-
kregen grootheden niet altijd overeenstemmen met de procen-
tuele verschuivingen van pré- naar post-waarschijnlijkheden
en met de intuïtieve waardering van die verschuivingen. Een
tweetal voorbeelden zullen de bedoeling van dit bezwaar ver-
duidelijken :
. Bij het verschuiven van de pré-waarschijnlijkheid van een
klinische diagnose van 1$ naar de post-waarschijnlijkheid
van 25$, behoort een afgeronde L.L.R. van 1,5« Echter j
bij een zelfde procentueel verschuiven van pré- naar post-
waarschi jnli jkheid van 25$ naar 50$, behoort een afgeronde
L.L.R. van 0,5- vij kunnen ons niet voorstellen dat een
röntgen-onderzoek, dat het bestaan van een klinische diag-
nose doet veranderen van "zeker niet aanwezig" (=1$) naar
"waarschijnlijk niet aanwezig" (=25$), een 3x zo grote diag-
nostische waarde heeft als een röntgenonderzoek dat het be-
staan van een klinische diagnose doet wijzigen van "waar-
schijnlijk niet aanwezig" (=25$) naar "twijfelachtig aan-
wezig" (=50$). Toch is de L.L.R.-waarde 3 maal zo groot.
Een tveede voorbeeld betreft het verschuiven van de pré-
waarschijnlijkheid van een klinische diagnose van 50$
naar de post-waarschijnlijkheid van 100$. Hierbij behoort
een L.L.R. van 2. Echter : bij een zelfde procentueel ver-
schuiven van pré- naar post-waarschijnlijkheid van 25$ naar
75$, behoort een afgeronde L.L.R. van 1. Ook hier geldt
ons bezwaar dat wij ons niet kunnen voorstellen dat een
röntgenonderzoek, dat het bestaan van een klinische diag-
nose doet veranderen van "twijfelachtig aanwezig" (=50$)
naar "zeker aanwezig" (=100$), een 2 maal zo grote diag-
nostische waarde heeft als een röntgenonderzoek dat het
bestaan van een klinische diagnose doet wijzigen van
"waarschijnlijk niet aanwezig" (=25$) naar "waarschijnlijk
wel aanwezig" (=75$)» Toch is de L.L.R. waarde 2 maal zo
groot.

Om de hierboven vermelde k bezwaren hebben wij van deze metho-
diek in onze eigen studie afgezien.

Omdat, volgens de "Efficacy-Commissie", de aanvragende artsen
moesten beoordelen hoe de informatie van een röntgenonderzoek
hun diagnostisch denken beïnvloedde, werd een formulier opge-
steld om de aanvragende artsen schriftelijk te enquêteren. Een
voorlopig ontwerp van dit formulier werd door Gênant en Lusted
(1973) geïntroduceerd tijdens het Internationale Congres voor
Radiologie te Madrid in oktober 1973 (Bijlage 1). Zoals reeds
eerder is gezegd,is ons enquête-formulier van dit ontwerp af-
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geleid. In het definitieve formulier, zoals dat uiteindelijk
in de Amerikaanse studie is gebruikt, zijn een aantal wijzi-
gingen aangebracht, welke ons inziens geen verbeteringen zijn
(Bijlage 2).
Ten eerste is in het definitieve Amerikaanse formulier de
vraag naar het resultaat van het onderzoek weggelaten, waar-
door - zoals wij reeds onder 4.3 van dit hoofdstuk hebben uit-
eengezet - een kwalitatieve bepaling van de diagnostische waarde
van het röntgenonderzoek verloren is gegaan.
Ten tweede is in het definitieve formulier onderscheid gemaakt
tussen de "meest belangrijke diagnose11 en de "meest waarschijn-
lijke diagnose" van het ziektebeeld. Met de meest belangrijke
diagnose wordt de diagnose bedoeld, welke voor de patiënt de
ernstigste consequenties heeft en welke de aanvrager niet graag
zou willen missen. De term "meest waarschijnlijke diagnose11

spreekt voor zichzelf; ook normaliteit kan als meest waarschijn-
lijke diagnose worden ingevuld. Hierdoor is een onderscheid in
de diagnostiek gemaakt, welke ons inziens weinig praktisch is
en waardoor helaas de bevindingen van de Amerikaanse studie niet
kunnen worden vergeleken met de onze.

Het Amerikaanse onderzoek heeft geduurd van 1 juni 197*1 tot
1 juli 1976. Hierbij waren 381 aanvragende artsen betrokken,
werkzaam in 48 ziekenhuizen in 21 staten. Aanvrager en radio-
loog kregen ieder een vergoeding van 5 dollar per ingevuld for-
mulier; uit de proefstudie was n.l. gebleken dat met deze finan-
ciële vergoeding de medewerking beter was. Het onderzoek heeft
zich beperkt tot de Eerste-Hulp Afdelingen van de ziekenhuieen.
In de studie waren zeven onderzoeksoorten betrokken; het betrof
de onderzoeken van : schedel, cervicale wervelkolom, lumbale
wervelkolom, thorax, abdomen, nieren (met behulp van intrave-
neus contrast) en extremiteiten. Deze onderzoeken vormden te-
samen 90$ van alle röntgenologische verrichtingen op de Eerste-
Hulp Afdelingen Het eindrapport werd op 31 mei 1977 uitgegeven.
Exemplaren zijn voor % 10.- per stuk verkrijgbaar bij Mr. Richard
Hardy (geen familie van de auteur), Project Director, Efficacy
Studies, American College of Radiology, 20 N. Wacker Drive,
Chicaco, 111. 60606, U.S.A.

Uit de Amerikaanse studie zijn de volgende bevindingen ver-
kregen :

1. In totaal werden 8658 formulieren verzameld. De absolute
en relatieve verdeling over de 7 onderzoeksoorten is weer-
gegeven in tabel 10.

Tabel 10 : Absolute en relatieve verdeling der röntgen-
onderzoeken van Amerikaanse "efficacy-study" (A.C.R.-bulle-
tin no. 8 1977; Lusted 1977).

Soort onderzoek Absolute aantal Ralati»ve aantal

Schedel
Cervicale wervelkolom
Lumbale wervelkolom
Thorax
Abdomen
Nieren (i.v.p.)
Extremiteiten

1039
958
807

2627
957
285
1985

12,0*
11,1
9,3
30,3
11,1
3,3

22,9

Totaal 8658
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2. In de overgrote meerderheid der gevallen was de invloed van
het röntgenonderzoek op het diagnostisch denken duidelijk.
Uit een eerste analyse der gegevens bleek slechts 10$ der
onderzoeken geen veranderingen te weeg te brengen in de vaar-
schijnlijkheids-schattingen van de diagnosen vóór en nå het
röntgenonderzoek (A.C.R.-bulletin no. 10 1977; no. h 1978).
Een nieuwe analyse der gegevens leverde zelfs een percentage
op van minder dan 596 (Manheimer 1977» Lusted 1977)• Deze
onderzoeken hadden dus geen diagnostische waarde. Dit per-
centage komt overeen met het resultaat van een studie van
Saenger e.a. (1976), die net een vergelijkbare methodiek de
diagnostische waarde bepaalden van mictiecystografiën bij
kinderen : in slechts k% der gevallen trad er geen verandering
op in de waarschijnlijkheids-schattingen van de diagnosen vóór
en n<S het mictiecystogram.

3. Op het moment van aanvraag tot røntgenologisch onderzoek,
waren de aanvragende artsen maar in een klein aantal der ge-
vallen zeker van hun diagnose. Met diagnostische zekerheid
werd dat punt in het diagnostisch denken aangegeven, waarop
de aanvrager voldoende zeker was van zijn diagnose om van
verder diagnostisch onderzoek af te zien en te beginnen met
de behandeling. Indien ervan werd uitgegaan,dat deze diag-
nostische zekerheid bereikt was bij een geschatte aanwezigheid
der diagnose van 98% (of meer) of 2$ (of minder), dan bleek,
dat deze diagnostische zekerheid vóór het röntgenonderzoek in
13,2$ der gevallen bestond. Na het röntgenonderzoek bleek de-
ze diagnostische zekerheid in 61,5$ der gevallen te bestaan,
dus bijna 5 maal zo veel als vóór het röntgenonderzoek. In
tabel 11 is de verdeling gegeven van de diagnostische zeker-
heid over de 7 røntgenologische onderzoeksoorten.

Tabel 11. De diagnostische zekerheden van de aanvragende art-
sen vóór en né het röntgenonderzoek met verdeling over de
onderzoeksoorten (A.C.R.-bulletin no. 2 1976; no. k 1976).

Percentage gevallen met Percentage gevallen met
diagn. zekerheid vóór. diagn. zekerheid nå

Soort onderzoek het röntgenonderzoek het röntgenonderzoek

Schedel 18,0$ 66,9%
Cervicale wervel- 22,7 73,0

kolom
Lurabale wervelkolom
Thorax
Abdomen
Nieren (i.v.p.)
Extremit ei t en

Gemiddeld 13,2$ 61,5$

Dit betekent dat in minstens bijna de helft der gevallen
(61,5$ - 13f2# m 1*8,3$) de uitgevoerde röntgenonderzoeken
diagnostische zekerheid opleverden, waar deze eerst niet
bestond.

't. De reden van aanvraag van het röntgenonderzoek "bescherming
tegen wettelijke aansprakelijkheidsstelling" werd niet fre-
quent als hoofdreden opgegeven. Dit bleek in slechts 6,1$
der gevallen de hoofdreden te zijn; veel minder dan men zou
verwachten, zeker in Berste-Hulp. Afdelingen (A.C.R.-bulletin
no. 7 1975; no. 8 1977; no. 3 1978). De verdeling van deze
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aanvraagreden over de 7 onderzoeksoorten is weergegeven in
tabel 12.

Tabel 12 : Verdeling van aanvraagreden "bescherming tegen
wettelijke aansprakelijkheidsstelling" ovor de 7 onderzoek-
soorten (A.C.R.-bulletin no. 8 1977).

Soort onderzoek

Schedel
Cervicale wervelkolom
Lumbale wervelkolom
Thorax
Abdomen
Nieren (i.v.p.)
Extremiteiten

Totaal 8658 6,1#

De onderzoeken van schedel, cervicale wervelkolom en lumbale
wervelkolom scoren hoog, waarschijnlijk omdat er in deze ge-
vallen kans bestaat op de aanwezigheid van een klinisch oc-
culte fractuur.

In 16,1$ der gevallen werd dankzij het röntgenonderzoek een
diagnose gesteld, waaraan door de aanvrager niet was gedacht.
Hiertoe zijn ook de onverwachte normale onderzoeken gerekend.
De verdeling van deze nieuwe diagnosen over de 7 onderzoek-
soorten is weergegeven in tabel 13.

Tabel 13. Verdeling van de onverwacht gevonden diagnosen door
het röntgenonderzoek over de 7 onderzoeksoorten (A.C.R.-bulle-
tin no. 3 1978).

Soort onderzoek Percentage nieuwe diagnosen

Totale aantal
verrichte röntgen-
onderzoeken

1039
958
807

2627
957
285
1985

Percentage der onder-
zoeken met als aanvraag-
reden:"bescherming tegen
wettelijke aansprakenjk-
heidsstelling »

14,3#
19,4
8,9
1,7
1,5
0,0
3,3

Schedel
Cervicale wervelkolom
Lumbale wervelkolom
Thorax
Abdomen
Nieren (i.v.p.)
Extremiteiten

6,3£
12,8
19,8
20,1
21,1
23,5
12,6

Gemiddeld 16,1$

Xn 765e der gevallen toonde het röntgenonderzoek geen afwijkingen
aan.Dergelijke normale röntgenonderzoeken worden "negatief
genoemd (A.C.R.-bulletin no. 1 1976; no. h 1978). In tabel
14 zijn de absolute en de relatieve aantallen der "negatieve"
onderzoaken weergegeven met verdeling over de 7 onderzoeksoor-
ten.
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Tabel 14 : Absolute en relatieve verdeling der "negatieve"
röntgenonderzoeken over de 7 onderzoeksoorten (A.C.R.-bulletin
no. 4 1978).

Soort onderzoek

Schedel
Cervicale wervel-
kolom
Lumbale wervel-
kolom
Thorax
Abdomen
Nieren (i.v.p.)
Extremiteiten

Totale aantal
onderzoeken

1039
958

897

2627
957
285
1985

Absolute aantal
"negatieve"
onderzoeken

975
927

668

1694
829
132

1361

Relatieve aantal
"negatieve"
onderz 0 eken

9tø
96

82

64
87
46
69

Totaal 8658 6578 76%

In tegenstelling tot de algemene opvatting dienen deze "negatieve"
röntgenonderzoeken niet te worden gerekend tot de onderzoeken,
welke geen waarde hebben. Uit de Amerikaanse studie blijkt dat
deze "negatieve" röntgenonderzoeken wel invloed hebben op het
diagnostisch denken van de aanvrager, met andere woorden : ze
hebben wel een diagnostische waarde.
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HOOFDSTUK V : HUISARTS EN RADIODIAGNOSTIEK

Omdat onze studie betrekking heeft op door huisartsen aange-
vraagde röntgenonderzoeken, is het zinvol om het gebruik van
de radiodiagnostiek door huisartsen aan de orde te stellen.

De versterking van de eerstelijns-gezondheidszorg staat se-
dert geruime tijd in het brandpunt van de belangstelling.
Het is nog niet zo lang geleden dat huisartsen niet overal
en niet onbeperkt toegang hadden tot de rontgenafdelingen der
ziekenhuizen. In 1972 verklaarde de toenmalige Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Stuyt 1972) dat diagnostische
apparatuur ter beschikking moest worden gesteld aan de huisart-
sen. Sindsdien bestaat er een toenemend gebruik van de radio-
diagnostiek door huisartsen (de Melker 1980) •
Het gebruik is echter niet overal gelijk; er zijn rSntgenafde-
lingen waar 20-30$ van de onderzoeken gebeuren op verzoek van
de huisarts en er zijn andere afdelingen waar onderzoeken op
verzoek van huisartsen bijna niet voorkomen (Puijlaert 197^ )•

In een enquête over de samenwerking tussen huisarts en radio-
loog komen Dierick en Puijlaert (1975) tot de onderstaande be-
vindingen op basis van 115 geënquêteerde röntgenafdelingen :

Procentuele aantal
röntgenafdelingen

2 0 <$>

32 %
28 %
20 i>

RSntgendiagnostiek op
verzoek van huisartsen

meer dan 20 $

10 - 19 ia

2 - 9 <f>
minder dan 2 #

Gemiddeld bleek 10,5$ van het totale diagnostische werk voor
huisartsen te worden gedaan. Uit een onderzoek te Aberdeen,
Schotland (Mair e.a. 1974) bleek dit 12# te bedragen in het
eerste jaar dat huisartsen volledig toegang hadden tot de
rontgenafdelingen.
Bij een aantal van 600 röntgenonderzoeken per 1000 inwoners
in Nederland betekent dit, dat er per jaar per 1000 inwoners
ruim 60 röntgenonderzoeken worden verricht op verzoek van de
huisarts. Een onderzoek in Cardiff, Vales (Wallace e.a..1973)
gaf als resultaat 5ó onderzoeken per jaar per 1000 inwoners.

Puijlaert (197**2) stelt dat het niet onwaarschijnlijk is dat
in de toekomst 30-40$ van het werk van een röntgenafdeling
voor de huisarts zal zijn. In de discussienota van de "Com-
missie Eerste Echelon (197^)" wordt gesteld dat voor een be-
tere diagnostiek bij somatische pathologie de röntgenfacili-
teiten voor huisartsen dienen te worden uitgebreid.

Uit de praktijk blijkt dat er een beperkt aantal röntgenonder-
zoeken bestaat welke zich lenen voor de huisartsen (Puijlaert
197^*;Dierick en Puijlaert 1975, 1979). Dit betreffen onder-
zoeken van : thorax, maag, galblaas, colon, nieren, neusbij-
holten, wervelkolom, skelet en jnamma. Dit komt overeen mét bui-
tenlandse gegevens : Engeland (Cook I966), Vales (Wallace e.a.
1973),
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Schotland (Mair e.a. 197*0, Zweden (Bergstrand e.a. 1975).

Er zijn verscheidene redenen aan te wijzen om huisartsen
toegang te verlenen tot röntgenafdelingen (Davis en Williams
19685 Puijlaert ~\97ks ; Commissie Eerste Echelon 1976).
De diagnostiek is een van de hoofdtaken van de huisarts. Hij
dient daartoe in de gelegenheid te worden gesteld door hem
gebruik te laten maken van röntgenafdeling en laboratorium.
Het spreekt vanzelf dat deze faciliteiten zich dienen te be-
perken tot de niet-gecompliceerde onderzoeken wegens indica-
tiestelling en verslag-interpretatie.
Geen toegang tot röntgenafdeling en laboratorium zou de
huisarts degraderen tot een verwijsbureau. Bovendien zou de
jonge arts, die opgeleid is in een omgeving waar het gebruik
van de radiodiagnostiek van jaar tot jaar toeneemt, plotse-
ling van deze faciliteit worden afgesneden wanneer hij zich
in de algemene praktijk gaat vestigen.
Er kunnen nu een aantal ziekten door de huisarts worden ge-
diagnostiseerd en eventueel behandeld welke anders naar de
specialist worden verwezen. Dit is een besparing aan tijd,
mankracht en geld. Xn het algemeen kan men zeggen dat de vraag
naar de aanwezigheid van een bepaald lijden, b.v. cholelithia-
sis, bij röntgenologisch consult in kortere tijd wordt beant-
woord dan bij specialistische verwijzing. De specialist die
over het algemeen overbelast is, zal over het verdwijnen van
routinezaken uit zijn praktijk tenslotte ook tevreden zijn.
Vele gevallen van lage rugpijn b.v. worden naar de orthopae-
dische chirurg verwezen alleen voor een röntgenologisch onder-
zoek; de huisarts is best in staat om de meerderheid van deze
gevallen zelf te behandelen. Het aantal ziekenhuisopnamen en
het aantal verwijzingen zullen afnemen (Dieriok en Puijlaert
1979)> waardoor een aanzienlijke besparing ontstaat.

Tegenover de argumenten v6ór toelating van de huisarts tot de
röntgenafdeling staan medische bezwaren, welke vooral van spe-
cialistische zijde worden ingebracht. Deze bezorgdheid van de
specialist over het gebruik.van de radiodiagnostiek door de
huisarts dient men ernstig te nemen.

Uit de boven aangehaalde enquête blijkt dat 6yf> van de radio-
logen de kennis van de huisartsen omtrent de radiodiagnostiek
onvoldoende vindt.

De bezwaren richten zich vooral op het gevaar dat de verslagen
van de röntgenologische onderzoeken niet correct worden geïn-
terpreteerd door de huisartsen. Het gevaar bestaat vooral bij
de interpretatie van een röntgenonderzoek dat geen afwijkingen
aantoont (Dokter 1980; Kenter 1980). Zo dient de huisarts te
weten dat een zwelling in de mamma in ongeveer 15$ der geval-
len ten onrechte röntgenologisch als benigne wordt aangeduid
(Zwaveling 1978) en dat van all« maligne mammatumoren er ^yf>
radiologisch niet worden aangetoond door interpretatiefouten,
door technische fouten of door het radiologisch occult zijn
ervan (Dronkers 1979). Evenzo di«nt de huisarts b.v. te weten
dat er bij een negatief intraveneus pyelogram bij haematurie
er onverwijld cystoscopie dient te gebeuren om een eventueel
blaaslijden aan te tonen.

Echter ook een röntgenologisch gmvondøn afwijking dient cor-
rect geïnterpreteerd te worden en in het klinische beeld te
worden ingepast. De behandelend arts moet beslissen of de ge-
vonden afwijking inderdaad de oorzaak kan zijn van de klach-
ten (van Voorthuisen 1971)»
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Moonen (1973) waarschuwt voor het optreden van koorts bij
een röntgenologisch aangetoonde uretersteen. Er bestaat dan
kans op het bestaan van uroaepsis met dodelijke afloop; de
huisarts dient op de hoogte te zijn van een dergelijke com-
plicatie.
Problemen voor de huisartsen kunnen ook ontstaan door een
slechte communicatie tussen uitvoerende radioloog en aan-
vragende huisarts. De huisarts dient na een lege artis uit-
gevoerd physisch onderzoek een nauwkeurige omschrijving te
geven van de problematiek. De röntgenoloog van zijn kant
dient in het verslag van het röntgenonderzoek meer conclu-
sies en adviezen te vermelden dan hij gewend is te doen in
een verslag voor een medespecialist. In deze laatste rela-
tie bestaan bovendien nog klinisch-röntgenologische bespre-
kingen waar klinische en radiologische bevindingen met elkaar
in verband worden gebracht, waar conclusies worden getrokken
en waar nieuwe suggesties worden gedaan.

Om de hierboven vermelde bezwaren uit de weg te ruimen moet
aan twee voorwaarden worden voldaan alvorens huisartsen met
ieders instemming gebruik kunnen maken van de faciliteiten
van een röntgenafdeling.

Enerzijds dient de radiodiagnostiek te worden opgenomen in
het onderwijspakket van de artsenopleiding en dient de ver-
kregen kennis via "postgraduate" cursussen op peil te worden
gehouden.

Anderzijds zal ook voor de huisarts een bespreking met de
radioloog moeten worden ingevoerd. Reeds nu bestaan in Neder-
land verscheidene- röntgenafdelingen waar huisartsen één keer
per week met de radiologen de resultaten en problemen bespre-
ken van de door hen aangevraagde röntgenonderzoeken. In de al
eerder aangehaalde enquête van Dierick en Puijlaert (1975)
was 72% der radiologen bereid om de huisartsen te instrueren.
E en beletsel echter voor het invoeren van dergelijke bespre-
kingen vormt het nog steeds bestaande tekort aan radiologen,
waardoor voor dergelijke activiteiten weinig tijd beschikbaar
is.
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HOOFDSTUK VI s EIGEN ONDERZOEK

6.1. INLEIDING

Volgens Puijlaert (19<5°, 1971, 19721'2, 1977', 19781, 198o)
bestond er tot 1972 een ongestoorde groei van de röntgen-
diagnostiek van 7 tot 10$ per jaar in de Westerse geïndus-
trialiseerde landen; voor Nederland bedroeg dit percentage
gemiddeld 8#.

• Sinds 1972 is de groei van aard veranderd. Van 1972 tot
1976 bedroeg de absolute groei in Nederland 4-6$; er was
echter een verschuiving opgetreden naar de meer gecompli-
ceerde en arbeidsintensieve onderzoeken. De huidige dicht-
heid bedraagt in Nederland 600.
Deze expansie gaat gepaard met toenemende kosten, zowel van
economische als van biologische aard, waarover bezorgdheid
"bestaat.
Het•is noodzakelijk.dat er een balans wordt opgesteld van
kosten on baten. Over de kosten in financiën en in stralen-
scha.de' ïs al gesproken. De baten van het röntgenonderzoek
zi-jii|jé;n%-.oldoende bekend; de literatuur hierover is schaars. .
Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren hebben wij een
onderzoek gedaan naar de diagnostische waarde en naar de
behandelingswaarde van het röntgenonderzoek in een bepaalde
situatie.

Daartoe hebben wij een prospectief onderzoek opgezet en uit-
gevoerd, waarbij wij 16 meewerkende huisartsen, welke röntgen-
onderzoeken aanvroegen, hebben geënquêteerd met behulp van een
door ons ontworpen formulier. Deze 16 huisartsen waren in een
'gezondheidsceijtrum in dienstverband werkzaam bij Philips•
Medische Dienst te Eindhoven.

6.2:Jf -ïfEFINITJES

": Bïj onze definiëring van de waarde van het röntgenonderzoek
zijn vo^sjflSgegaan van de betekenis welke de informatie van
h«t röntgenonderzoek heeft voor de diagnose, voor de behande-
ling c.q. de begeleiding van de<-patiënt en voor het uiteinde-
lijke welbevinden van de patiënt in somatisch, psychisch en
sociaal opzicht. Deze definiëring is gelijk aan de definities
zoals die ;z?î n opgesteld door de "Committee on Efficacy Studies"
van de American .College of. Radioïo^gy (Lusted 1977)'. Aan de waar-
de vatj^ei^/ïröntgenonderzoek' onderscheiden we dus drie niveaus :

rmeewordt de invl^o^^^wToe ifÉjÊ'-^ Hiermee-wordt, de invl^o^^^wToeld/Wlke deoi'nf ornat ie van het
$0£& rönjgjgnonderzóók heeft ':pp': Het diagnostiscli denken van de aan-
W^~ vragende medicus omtrent "de afwijking van de patiftrit. Aan—
- vankelCjk hebben wij deje «aardde? "rant^e^id-ïógische waarde"

genoemd. " ^fei- "'•£-'.?%- v f J ^ ^
In de Amerikaanse studi^èïiaar d^'"eff icacy"" van het rbntgen-
oijd,erzoek - een studie welke rflöf ons «onderzoek naar de waarde

- yaSïhet röntgenonderzoek te vergelijken is - is deze waarde
••• de "diagnostic efficacy" genoemd. Wij hebben deze term overge-

nomen en spreken voortaan van "diagnostische waarde".
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6.2.2. Waarde II

Deze is door ons aanvankelijk de "klinische waarde" genoemd,
doch de benaming "behande1ingswaarde" ("management efficacy"),
zoals die door de "Committee on Efficacy Studies" van de A.C.R.
is voorgesteld, geniet de voorkeur, omdat deze term exact de
betekenis aangeeft.
Onder de behandelingswaarde van het röntgenonderzoek verstaan
wij de invloed welke de informatie van het röntgenonderzoek
heeft op de behandeling c.q. de begeleiding van de patiënt.

De diagnostische waarde en de behandelingswaarde zijn twee te
onderscheiden begrippen bij de bepaling van de waarde van het
röntgenonderzoek. Zij behoeven ook niet parallel te lopen.
Zo kan enerzijds de situatie bestaan dat de diagnostische waarde
groot is en de behandelingswaarde klein, zoals blijkt uit het ar-
tikel van Bell en Loop (1971), waarbij het louter aantonen van
lineaire schedeldakfracturen geen betekenis heeft voor de be-
handeling.
Anderzijds kan de diagnostische waarde gering zijn en de be-
handelingswaarde groot, zoals voorkomt bij de patiënte met
mammacarcinophobie, waarbij de behandelend arts weet,dat het
aangevraagde röntgenonderzoek geen betekenis heeft voor zijn
diagnose, maar wel voor de begeleiding van de patiënte.

6.2.3. Waarde III

Dit is de waarde van het röntgenonderzoek in de meest algemene
zin en wordt aangeduid als de "uiteindelijke waarde". Het is de
invloed van de informatie van het röntgenonderzoek op het so-
matisch, psychisch en sociaal welbevinden van de patiënt op
lange termijn.
Het is eigenlijk de waarde welke het belangrijkste is, maar
helaas niet kan worden bepaald. Ten eerste moet het effect van
het röntgenonderzoek op xeev lange termijn worden gevolgd, in
feite levenslang; ten tweede is somatisch, psychisch en sociaal
welbevinden een uitgebreid begrip, waarop-behalve het röntgen-
onderzoek nog vele variabelen invloed hebben, onder andere het
gehele behandelings- en begeleidingsproces.

6.3. METHODIEK

Wij hebben ons onderzoek dus. beperkt tot de bepaling van de diag-
nostische waarde en de behandelingswaarde van het röntgenonder-
zoek.
Hiervoor hebben wij het oordeel van de aanvragende arts åls
criterium genomen, omdat het de aanvrager is die de informatie
van het röntgenonderzoek betrekt in zijn diagnostiek en in zijn
behandelingsplan.
De mogelijkheid bestaat dat hij de waarde van het door heat aan-
gevraagde onderzoek te hoog zal opgeven onder invloed van be-
wuste of onbewuste rechtvaardiging van zijn aanvraag. Vij ge-
loven echter, dat deze kans op overwaardering in ons onderzoek
niet aanwezig is door de kritische instelling, welk« de in onze
studie meewerkende artsen hebben ten opzicht« van hun eigen
handelen.
Ook Saenger e.a. (1976) gaan ervan uit dat gekwalificeerde per-
sonen, zoals medici, in staat zijn om een betrouwbaar oordeel
te geven omtrent hun eigen handelen.
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6.3-1. Methode ter bepaling van de diagnostische vaarde.

Aan de aanvragende artsen is gevraagd om de waarschijnlijkheid
op te geven omtrent de aanwezigheid van de vermoedelijke diag-
nose, zowel vóór als nå de verkregen informatie van het röntgen-
onderzoek. Deze waarschijnlijkheden der diagnosen vóór en nå
het röntgenonderzoek hebben wij de pré- en poatwaarschijnlijk-
heden genoemd.
De verkregen informatie van het röntgenonderzoek zal al of niet
een wijziging geven van de door de aanvrager opgegeven waarschijn-
lijkheid van de diagnose. De mate van wijziging van pré- naar
postwaarschijnlijkheid is een maatstaf voor de invloed van de
verkregen informatie op het diagnostisch denken, dus voor de
diagnostische waarde van het röntgenonderzoek.
De waarschijnlijkheden omtrent het aanwezig zijn van de ver-
moedelijke diagnosen kunnen op verschillende manieren worden
opgegeven.
Zoals wij in Hoofdstak XV hebben vermeld, heeft de Amerikaanse
"Efficacy Study" voor het opgeven der waarschijnlijkheden ge-
kozen -vooT percentages en "odds" (Thornbury e.a. 1975; Saenger
e.a. 1976; Manheimer 1977; Lusted 1977)- Om uit de op deze ma-
nier opgegeven waarschijnlijkheden een kwantitatieve maatstaf
te verkrijgen voor de diagnostische waarde hebben de Amerikaanse
onderzoekers gebruik gemaakt van het Theorema van Bayes.
Aanvankelijk hebben ook wij deze methodiek voor het berekenen
van de diagnostische waarde van het röntgenonderzoek gevolgd
(Cobben en Hardy 1977^'^)« Zoals uiteengezet op blz. 52 hebben
wij om vier redenen deze methode verlaten.
Om de waarschijnlijkheden der diagnosen op te geven hebben wij
uiteindelijk gekozen voor de classificatie-methode. Wij hebben
de aanvragende artsen verzocht om hun geschatte waarschijnlijk-
heden der diagnosen, zowel die van vóór als nå het röntgenon-
derzoek, als één der volgende mogelijkheden op te geven; de
diagnosen kunnen zijn :

. zeker niet aanwezig;

. waarschijnlijk niet aanwezig;

. twijfelachtig aanwezig;

. waarschijnlijk wel aanwezig;

. zeker wel aanwezig.
De verschuivingen van pré- naar postwaarschijnlijkheden, welke
een afspiegeling zijn van de diagnostische waarde van het
röntgenonderzoek, zijn door ons in woorden gewaardeerd en daar-
na van een waarderingscijfer voorzien. In tabel 15 zijn de ver-
anderingen van pré- naar postwaarschijnlijkheden in woorden ge-
waardeerd, waarbij ervan is uitgegaan dat iedere trap van ver-
schuiving even waardevol was, zodat er een symmetrisch waar-
deringsspectrum is verkregen.



Tabel 15 '. Waarderingsspectrum van de verschuivingen van
pré-waarschijnlijkheden naar postwaarschijnlijk-
heden. De verkregen waarderingen geven de diag-
nostische waarde aan.

Waarschijn-
lijkheid
vóór het
rö-onderzoek

zeker niet
aanwezig

wrs. niet
aanwezig

twijfel-
achtig
aanwezig

wrs. wel
aanwezig

zeker wel
aanwezig

Waarschijnlijkheid na het röntgenonderzoek

zeker
niet
aanwezig

geen

gering

matig

veel

zeer
veel

hrrs.niet
aanwezig

gering

geen

gering

matig

veel

twijfel-
achtig
aanwezig

matig

gering

geen

gering

matig

wrs. wel
aanwezig

veel

matig

gering

geen

gering

zeker wel
aanwezig

zeer veel

veel

matig

gering

geen

Deze waardering van de diagnostische waarde in woorden hebben
wij omgezet in cijfers. De diagnostische waarden in woorden komen
met de volgende cijfers overeen :

geen diagnostische' waarde : 0
geringe diagnostische waarde : 1
matige diagnostische waarde : 2
v e l diagnostische waarde : 3
zeer veel diagnostische waarde : k

Op deze manier krijgt ieder röntgenonderzoek voor zijn diagnos-
tische waarde een cijfer variërend van 0 tot en met h t nul indien
er geen verschuiving der waarschijnlijkheid omtrent de diagnose
is opgetreden; vier indien de verschuiving maximaal is geweest.
Met deze cijferwaardering hebben wij uiteindelijk gewerkt.

6.3.2. Methode ter bepaling van de behandelingswaarde

De behandelingswaarde betreft de invloed welke de informatie van
het röntgenonderzoek heeft op de behandeling c.q. begeleiding van
de patiünt.
Een röntgenonderzoek heeft een bepaalde behandelingswaarde wan-
neer het leidt tot een behandelingsplan welk« verschilt van het
behandelingsplan dat opgesteld zou zijn als de informatie van
het röntgenonderzoek er niet was geweest.
Voor de bepaling van deze behandelingswaarde zou dus weer een
opgave van de aanvragende arts moeten worden verlangd vóór en
na het röntgenonderzoek. Deze keer niet omtrent de diagnose, n a r
omtrent het behandelingsplan. Deze vraagstelling blijkt in de
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praktijk niet uitvoerbaar. Ook de A.C.R.-studie heeft hier
nog geen oplossing voor gevonden.
Wij hebben onze aanvragende huisartsen verzocht om hun sub-
jectieve oordeel omtrent de betekenis van de informatie van
het röntgenonderzoek voor de behandeling c.q. begeleiding van
de patiënt veer te geven in een score van nul tot en met vier.

Vermeld moet hier vorden dat oorspronkelijk én op het door
ons gebruikte enquêteformulier én in onze instructies aan de
meeverkende artsen de scores liepen van een tot en met vijf.
Maar om de scores van de behandelingsvaarde beter te kunnen
vergelijken met de scores van de diagnostische vaarde, is het
scoreverloop voor de behandelingsvaarde in de uitverkingsfase
van de verzamelde gegevens gebracht van nul tot en met vier.
De cijfer-scores komen overeen met de volgende voord-vaarde*-
ringen omtrent de beharidelingsvaarde :

nul komt overeen met "z»er veinig";
een komt overeen met "veinig":
tvee komt overeen met "matig":
drie komt overeen met "veel";
vier komt overeen met "zeer veel".

Natuurlijk is dit geen ideale methodiek. Het is een «ubjec-
tieve methode, vaarbij op een grove vijze na afloop van het
röntgenonderzoek gevraagd vordt naar de mening van de aan-
vragende arts. Het voordeel is niettemin dat ve ondanks de be-
zvaren tegen deze methodiek toch enig inzicht verkrijgen in de
meningen van de aanvragende artsen over de behandelingsvaarde
der röntgenonderzoeken.

6.k. FORMULIER Elf INSTRUCTIES

VOOT het ontverpen van ons enquêteformulier ter verkrijging
van gegevens zijn wij uitgegaan van het protocol-concept, zoals
dat door de "Efficacy-Commissie" van de American College of Ra-
diology (A.C.R.) is opgesteld voor haar studie naar de "effica-
cy" van het röntgenonderzoek.
Bit concept,dat uit 2 gedeelten bestond, is als bijlage 1 opge-
nomen. Het verd door Gênant en Lusted (1973) geïntroduceerd
tijdens het Internationale Congres voor Radiologie te Madrid
in oktober 1973.
Ons formulier heeft aanzienlijke veranderingen ondergaan en
alleen het raamwerk van het oorspronkelijke concept is behou-
den gebleven.
Later is het protocol-concept ook in de Amerikaanse studi« door
de "Efficacy Commissie" nog aanzienlijk gewijzigd, waardoor het
verschil met ons enquêteformulier nog groter is geworden.

Van 1U tot en met 18 januari 197^ werd een proefonderzoek gedaan
om de methodiek en het enquêteformulier te testen. Tijdens dit
proefonderzoek verden 171 aanvragen tot röntgenonderzoek ver-
werkt. Dankzij onze ervaringen, tijdens deze "pilotstudie" op-
gedaan, kon het definitieve formulier,zoals dat later door ons
werd gebruikt, worden ontworpen.
De in het proefonderzoek verzamelde gegevens verden als instruc-
tiemateriaal gdbruikt voor tvee voordrachten voor de aanvragen-
de artsen. Tijdens deze tvee bijeenkomsten verd aan de aanvra-
gende artsen het doel en de methodiek uiteengezet. Uitvoerige
instructies werden gegeven voor het invullen van het formulier.
Ook de assistentes van de aanvragende artsen verden in de in-



structie betrokken. Ook tijdens de duur van ons onderzoek
werd geregeld met de aanvragers contact opgenomen indien
zich met het formulier moeilijkheden voordeden.
Om de medewerking van de meewerkende artsen zoveel mogelijk
te bevorderen moest het enquêteformulier aan drie eisen
voldoen :

a. het diende overzichtelijk opgesteld te zijn;
b. de vraagstelling moest eenvoudig en duidelijk zijn;
c. de notitie moest vlot en gemakkelijk verlopen, waardoor

de tijd,die de aanvragende arts aan het invullen van het
formulier moest besteden, tot een minium werd beperkt.

In bijlage 3 is het door ons gebruikte enquêteformulier af-
gebeeld tesamen met drie voorbeelden,zoals die door de aan-
vragende artsen zijn ingevuld.
Ons enquêteformulier is in duplo uitgevoerd en door middel
van een perforatierand bevestigd aan het gebruikelijke aan-
vraagbriefje tot röntgenonderzoek, zoals dat indertijd bij
Philips'Medische Dienst in gebruik was.
Aan de linkerzijde bevindt zich deel I van het formulier dat
V66T het uitvoeren van het röntgenonderzoek moet worden inge-
vuld; aan de rechterzijde bevindt zich deel II, dat nå het
uitvoeren van het röntgenonderzoek en nå het ontvangen van
het röntgenverslag moet worden ingevuld.
Om de aanvrager, wat betreft het tijdverlies, bij het invul-
len nog verder tegemoet te komen, werd het bovenste gedeel-
te van het enquêteformulier door ons ingevuld. Voor de aan-
vragende arte bleven zodoende slechts de vragen 6, 7, 11, 12 en
13 over.
De volgende gegevens werden verzameld :

1. Naam van de aanvragende arts. Dit is om twee redenen gedaan.
Ten eerste om bij problemen ruggespraak te kunnen houden met
de aanvrager. Ten tweede op verzoek van de aanvragers zelf,
die belang stelden in de resultaten van het onderzoek, ge-
specificeerd per aanvragende arts.

2. Naam van de patiënt.

3. Geboortedatum en geslacht van de patient.

ha..Soort röntgenonderzoek. Hiermee worden de verschillende rönt-
genologische verrichtingen bedoeld zoals : neusbijholten,
maag, galblaas etc. Voor het coderen hiervan hebben wij ge-
bruik gemaakt van de verrichtingen-coderingstabel van de
Nederlandse Ziekenfondsen, welke is opgesteld in samenwerking
met de Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek.
Deze verrichtingen-coderingstabel is ook als basis gebruikt
voor de diagnosen-coderingstabel, welke ter sprake komt bij
punt 10.
De verrichtingen-coderingstabel is een viercijferige code,
waarbij de eerste twee cijfers de anatomische localisatie
aangeven en de laatste twee cijfers de techniek van het rönt-
genonderzoek .

4b.Al of niet trauma. Deze parameter hebben wij ingevoerd omdat
de traumatologie voor huisartsen, waarbij wij ons onderzoek
hebben gedaan, een van de belangrijkste indicaties is tot
aanvraag van een röntgenonderzoek.
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. Al of niet eerder dit soort onderzoek gehad. Zo ja, dan datum
van het laatste onderzoek vermelden.
Gedurende de eerste periode van ons onderzoek verd het bij
deze vraag behorende codehokje ook gebruikt ter codering van
de aanwezigheid van een trauma, waarbij dit laatste met prio-
riteit werd ingevuld. Deze combinatie heeft praktisch geen
invloed gehad op het aantal verzamelde gevallen "eerder on-
derzoek gehad", omdat namelijk traumata slechts zelden een
herhalingsonderzoek gaven. Bij positieve uitslag immers wer-
den deze patiënten door het personeel van de röntgenafdeling
verwezen naar een Eerste-Hulppost van een der in Eindhoven
gelegen ziekenhuizen.

Reden van aanvraag tot röntgenonderzoek. Met het opgeven van
de reden tot aanvraag doet de aanvrager feitelijk een uit-
spraak over zijn diagnostisch denken omtrent het wel of niet
bestaan van een afwijking J Dit is uitermate interessant om-
dat we later deze verwachting kunnen vergelijken met het re-
sultaat.
Als verschillende mogelijkheden van de reden tot aanvraag
van röntgenonderzoek hebben wij opgesteld :

6.1 Bevestiging van een vermoedelijke diagnose. Bij deze si-
tuatie is de aanvragende arts er in meerdere of mindere mate
van overtuigd, dat er een afwijking bestaat. Hij vraagt het
röntgenonderzoek aan om de zekerheid van zijn diagnose te
vergroten.

6.2 Uitsluiting van een afwijking. Bij deze situatie gaat de
aanvrager er van uit, dat er geen afwijking in het spel is en
hij wenst dat dit vermoeden van normaliteit door het röntgen-
onderzoek zal worden bevestigd.

6.3 Bepaling van regressie, progressie of status quo van een
bekende afwijking. Tot deze groep behoren alle controle-on-
derzoeken; de redactie van deze mogelijkheid had dus ook kun-
nen luiden : "ter controle van een bekende afwijking".

6.k Localisatie vóór en nå manipulatie-of excisle. Hiertoe
behoren de onderzoeken ter localisatie van osteosynthese-
materiaal, pacemakerelektroden, corpora aliena, mamma- en
longtumoren etc.

6.5 Bescherming tegen aansprakelijkheidsstelling. Hoewel
wij ervan overtuigd zijn, dat deze defensieve geneeskunde
in Nederland een gerl-nge omvang heeft, hebben wij toch ge-
meend deze mogelijkheid aan de aanvrager te bieden.

6.6 Andere reden met specificatie ervan.

Vermoedeli.ike diagnosen vóór het röntgenonderzoek met opgave
van de pré-waarschi.jnlijkneden. In het formulier zijn voor het
opgeven van de waarschijnlijkheden vijf percentagegroepen op-
gegeven s 0-20JÉ, 20-^0$, kO-6O<ft>, 6O-8O#, 80-100#. Deze noti-
tie der waarschijnlijkheden dateert uit de tijd dat we de
Amerikaanse methodiek, zoals beschreven in hoofdstuk IV, nog
navolgden.
Wij waren toen reeds afgestapt van de methode om de waarschijn-
lijkheden in exacte percentages op te geven, omdat dit een
nauwkeurigheid suggereert welke er in feite niet is. Voor de
berekening van de "odds" werden door ons indertijd de gemid-
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delden der percentagegroepen genomen, dus : 10$, 30$, 50$,
70$, 90$.
Vanwege de op bladzijde 52 vermelde bezwaren tegen het ge-
bruik van "odds" en het toepassen van het Theorema van Bayes,
hebben wij later deze methode verlaten.
Tijdens twee instructieve besprekingen met de meewerkende
huisartsen, welke vooraf gingen aan de start van ons onder-
zoek, hebben wij duidelijk uiteengezet dat de bovenvermelde
percentagegroepen overeenkwamen met de volgende kwalitatieve
groepen van waarschijnlijkheden :

0 - 20 $ r-» zeker niet aanwezig;
20 - to $ —» waarschijnlijk niet aanwezig;
kO - 60 $ » twijfelachtig aanwezig;
60 - 80 $ —» waarschijnlijk wel aanwezig;
80 -100 $ —•> zeker wel aanwezig.

Dankzij deze gegeven instructies hebben wij later zonder be-
zwaren deze classificatie-methode kunnen toepassen, zoals op
blz. 62 en 63 is uiteengezet-,.'voor het weergeven van de diag-
11«« t i och© vaard*. .van het röntgenonderzoek.

De aanvrager heeft de mogelijkheid gekregen om maximaal vier
diagnosen in te vullen.
Thornbury e.a. (1975) en Saenger e.a. (1976) hebben de methode
gevolgd om alleen de meest waarschijnlijke diagnose te laten
vermelden, dus maar één diagnose.
Het definitieve formulier dat gebruikt is voor de Amerikaanse
"Efficacy-studie" maakt onderscheid tussen de "meest belang-
rijke diagnose" en de "meest waarschijnlijke diagnose". Met
de meest belangrijke diagnose wordt de diagnose bedoeld welke
voor de patiënt de ernstigste consequenties heeft en welke de
aanvrager niet graag zou willen missen. De term "meest waar-
schijnlijke diagnose" spreekt voor zichzelf. Als meest waar-
schijnlijke diagnose kan ook normaliteit worden vermeld.
Een voorbeeld zal dit onderscheid verduidelijken : bij een
patiënt met haematurie is de meest belangrijke diagnose :
Grawitztumor of blaastumor; de meest waarschijnlijke diag-
nose : urolithiasis.
Wij hechten aan dit onderscheid geen belang; wij betreuren
het gemaakte onderscheid zelfs,omdat daardoor de verkregen
gegevens uit de A.C,R.-studie niet met de onze zijn te ver-
gelijken.
Bij onze methode van maximaal vier diagnosen kan iedere diag-
nose onder invloed van de informatie van het uitgevoerde
röntgenonderzoek in mate van waarschijnlijkheid veranderen.
Bij d* bewerking doet zich dan het probleem voor : van welk«
diagnose moet de verschuiving van pré- naar postwaarschijn-
lijkheid worden genomen als maatstaf voor de diagnostisch*
waard* van het röntgenonderzoek. Indi*n «r slechts één diag-
nose is ingevuld, bestaat *r g*en probleem; de verschuiving
van d* pré- naar de postwaarschijnlijkheid van d*c* diagnose
bepaalt d* diagnostisch* waard*. Een probleem doet zich w*l
voor indien twee of m**r diagnosen zijn ingevuld :

. M*n kan ni*t de som namen van alle verkregen verschuivingen
van pré- naar postwaarschijnlijkheden der vermelde diag-
nosen; het aantal ingevuld* diagnosen wordt namelijk o.a.
bepaald door d* activiteit en de diagnostische kennis van
de aanvragend* arts j

. Evenmin kan m*n d* verschuiving van pré- naar postwaarschijn-
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lijkheid nemen van de eerst vermelde diagnose, ook al
is in onze instructie aan de meewerkende artsen gezegd
om de diagnosen in volgorde van waarsohijnli.ikheid op
te geven, waardoor de meest waarschijnlijke diagnose
dus als eerste is vermeld. In de gevallen namelijk waar-
in bij de tweede, derde of vierde diagnose een grotere
verschuiving van pré- naar postwaarschijnlijkheid op-
treedt dan bij de eerste diagnose, zou er een onderwaar-
dering ontstaan van de diagnostische waarde.
Van onderwaardering zou vooral sprake zijn in de gevallen
dat er, dankzij het röntgenonderzoek, een nieuwe niet ver-
moede diagnose is gesteld.

Als oplossing heeft de Mathematische Werkgroep van Philips
N.V. ons geadviseerd om de verschuiving van pré- naar post-
waarschi jnli jkheid te nemen van die diagnose, waarvan de
verschuiving het grootste is.
In de gevallen echter, waarin sprake is van een nieuwe, niet
vermoede diagnose kan overwaardering van de diagnostische
waarde optreden als de nieuw gestelde diagnose geen klinische
betekenis heeft. Wij hebben daarom alle gevallen, waarin een
nieuwe diagnose is gesteld, nog eens gecontroleerd op hun
klinische betekenis, waarbij als criterium voor klinische
betekenis is genomen, of deze nieuwe diagnose consequenties
heeft voor de behandeling van de patiënt. Indien de nieuwe
diagnosen niet van klinisch belang zijn, zijn ze niet mee-
gerekend voor de bepaling van de diagnostische waarde van
het röntgenonderzoek.
Deze handelwijze zou oppervlakkig gezien de mogelijkheid in
zich kunnen houden, dat er met de resultaten is gemanipuleerd;
men bedenke echter,dat door dit handelen de diagnostische
waarde alleen kleiner is gemaakt.
Wij hebben aldus voor ieder diagnostisch probleem een bepaal-
de diagnose met zijn pré- en postwaarschijnlijkheid ver-
kregen ter bepaling van de diagnostische waarde. Deze waar-
schijnlijkheden hebben wij de pclevante pré- en postwaar-
schi jnli jkheid genoemd.

8. Datum waarop het onderzoek is uitgevoerd.

9» Naam van de uitvoerende radioloog. De röntgenonderzoeken werden
uitgevoerd door of onder leiding van vier rSntgenologen en een
assistent in het laatste jaar van zijn opleiding.

10. R8ntg«nologiache diagnose. Voor de codering van de röntgenolo-
gisch« diagnosen is gebruik gemaakt van het coderingssysteem
voor radiologische diagnosen en descripties, zoals dat is op-
gesteld door de "Werkgroep Codering Radiologische Bevindingen"
van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (1973). Dit sys-
teem komt zov««l mogelijk overeen met de Index van radiologische
bevindingen van de American College of Radiology. Wij hebben
de vijfcijferig« code aangehouden, waarbij de eerst« twee cij-
fers d« anatomische localisatie aangeven en de laatste drie
cijfers de pathologische bevinding.

11. Resultaat van de aanvraag tot röntgenonderzoek. Als verschil-
lend« mogelijkheden van het resultaat van h«t röntgenonder-
zoek h«bb«n wij opgesteld :

11.1. D« klinisch vermoede diagnose is bevestigd.

y, •• •- ••• • •
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11.2. Er is een nieuwe, niet vermoede, diagnose gesteld.

11.3. Het onderzoek toont geen afwijkingen aan, m.a.w. er
ia normaliteit aangetoond. Het begrip normaliteit behoeft
een nadere omschrijving. De vraag kan gesteld worden of er
wel een normaal röntgenonderzoek bestaat. Een röntgenonder-
zoek is namelijk niet te vergelijken met een laboratorium-
onderzoek, waar normaal-waarden bestaan. Op bijna iedere
röntgenfoto is wel iets afwijkends te zien. Waar moeten de
afwijkingen toe worden gerekend, welke leeftijdsgebonden zijn
zoals -. verminderde kalkhoudendheid van het skelet, spon-
dylosis, aorta-elongatie etc. ? Vaar behoren de afwijkingen
toe,welke gelegen zijn op het terrein van de »minidiagnostiek11,
zoals iets versterkte longtekening, licht opgevulde sinus
pleurea.iets grove maagplooien, enige ptosis van colon trans-
versum etc. ? Wij rekenen tot normale onderzoeken enerzijds
die onderzoeken welke geen afwijkingen tonen en anderzijds
die onderzoeken met geringe afwijkingen welke geen klinische
betekenis hebben (blz. 32).

11.4. Het onderzoek is ter controle aangevraagd.

11.5' Het onderzoek ia aangevraagd ter localisatie vóór of
nå. manipulatie of excisie.

11.6. Het onderzoek is aangevraagd als bescherming tegen aan-
sprakelijkheidsstelling.

11.7' Het onderzoek heeft een ander resultaat opgeleverd met
specificatie.

Door de reden van aanvraag van ieder röntgenonderzoek te ver-
gelijken met het resultaat ervan, verkrijgen wij een inzicht
in het diagnostisch denken van de aanvrager (blz. 3'h ).

12. Vermoedelijke diagnosen n& het röntgenonderzoek met opgave van
de postwaarschijnlijkheden. In het geval.dat er een nieuwe,
niet vermoede, diagnose is gesteld, dient deze diagnose in
het rijtje van diagnosen te worden toegevoegd met een post-
waarschijnlijkheid van 80-100$. In vraag 7 van het formulier
moet deze diagnose dan worden opgevoerd met een pré-waar-
ochijnlijkheid van "zeker niet aanwezig" (0-20$). Thornbury
e.a. (1975) voerden de nieuwe diagnose op met een pré-waar-
schijnlijkheid welke het complement was van de pré-waarachijn-
li jkheid van de vel vermelde diagnose. Zij gingen er hierbij
van uit dat de som van de pré-waarschijnlijkheden der'diag-
nosen 100$ moest zijn. Dit geldt o.i. alleen voor twee elkaar
uitsluitende diagnosen; in andere gevallen geldt dit niet omdat
verschillende diagnosen tesamen kunnen voorkomen.

13. De klinische waarde van het röntgenonderzoek. Zoals reeds op
bladzijde 61 is uiteengezet geven we nu de voorkeur aan de
term "behandelingswaarde".
Xn ont« instructies aan de meewerkende huisartsen hebben wij
uiteengezet dat we met deze term de waarde bedoelen, welke
het röntgenonderzoek heeft voor de behandeling c.q. begelei-
ding van de patient«
Deze waarde wordt uitgedrukt als subjectief oordeel van de
aanvragende arts in een cijfer van een tot en met vijf. Om
echter deze scores te laten overeenstemmen met de scores van
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de diagnostische waarde hebben wij in üe bewerkingsfase
van ons onderzoek de scores gebracht van nul tot en met
vier.

In overleg met de Commissie Wetenschappelijke Aktiviteiten
(C.W.A.) van Philips'Medische Dienst werd de strategie op-
gesteld.
De aanvragen tot röntgenonderzoek konden alleen geschieden
door gebruik te maken van het aanvraagbriefje,vaaraan ons
enquêteformulier door middel van een perforatierand was be-
vestigd. Voor ieder soort onderzoek diende een apart formu-
lier te worden ingevuld. Het aanvankelijke plan om slechts
enkele soorten röntgenonderzoeken in de studie te betrekken
werd na discussie in de G.V.A. verlaten, omdat invullen van
een apart formulier voor een bepaald soort onderzoek toch
te veel zou afwijken van het routinematig handelen, zoals
dat gaat bij de aanvraag tot andere onderzoeken. Besloten
werd daarom om alle röntgenonderzoeken in onze studie te
betrekken.

De gang van zaken met het formulier is als volgt :-
De verwijzende huisarts vult het aanvraagbriefje aan de bo-
venzijde in en de vragen 6 en 7 van deel I van het enquête-
formulier. Het geheel wordt aan de patient in een gesloten
enveloppe meegegeven naar de rSntgenafdeling.
Door de administratie van de rSntgenafdeling worden de vragen
1 tot en met 5 ingevuld. Nadat het röntgenonderzoek is ver-
richt en het verslag ervan is opgesteld, vult de rontgenoloog
de vragen 8, 9, 10 in. Het origineel van zowel het röntgen-
verslag op het aanvraagbrief je, als •'.< •* het enquêteformulier
wordt naar de aanvrager verzonden; het duplicaat wordt op-
geborgen in een archiefklapper.
Na ontvangst van röntgenverslag en enquêteformulier vrlt de
aanvrager de vragen 11, 12, 13 van het enquêteformulier in
en retourneert dit naar de rSntgenafdeling; het rontgenver-
slag is voor zijn eigen archief.
Op de administratie van de røntgenafdeling wordt bij ont-
vangst van het originele enquêteformulier het duplicaat uit
de archiefklapper gehaald. Origineel- en duplicaat-enquête-
formulier worden dan te samen in alfabetische volgorde op-
geborgen. Op deze manier heeft het duplicaat-enquêteformu-
lier dienst gedaan als controle om te zien of het origineel-
enquêteformulier wel door de aanvragende huisarts is terug-
gestuurd.

Tijdens twee voordrachten hebben wij aan de meewerkende art-
sen het doel en de methodiek van onze studie uiteengezet.
Voor het invullen van het formulier werden uitvoerige in-
structies gegeven.
In de vragen 7 en 12 van het enquêteformulier is de aanvra-
ger in 'de gelegenheid gesteld om maximaal vier diagnosen te
vermelden. Hierbij zijn de volgende instructies gegeven :

a. de diagnosen dienen in volgorde van waarschijnlijkheid te
worden vermeld;

b. de volgorde der diagnosen dient in de vragen 7 en 12 het-
zelfde te zijn';

c. «r mag geen diagnose worden ingevuld welke rontgenologisch
niet verifieerbaar is, zoals: psychogene maagklachten,
tension-headache, myogene rugklachten etc;

d. er mag geen diagnose worden ingevuld welke de ontkenning



- 71 -

is van een andere, eveneens vermelde, diagnose, b.v.:
geen ulcus duodeni versus ulcus duodeni;

e. als diagnose mag niet worden ingevuld "geen afwijking",
ook niet in de gevallen als de reden van aanvraag is om
een afwijking uit te sluiten. Jn dergelijke gevalle*,
dient als diagnose de uit te sluiten afwijking te worden
vermeld met uiteraard een lage waarschijnlijkheid.

6.5. MATERIAAL

Ons onderzoek heeft betrekking op de aanvragen tot röntgenonder-
zoek uit zestien huisartspraktijken. De betreffende huisartsen
zijn in dienstverband werkzaam bij Philips1Medische Dienst en ge-
nieten een vast salaris, zowel voor de ingeschreven ziekenfonds-
patiënten als voor de particuliere patiënten. Vier van hen heb-
ben uit een oude regeling daarnaast nog een betalende privé-prak-
tijk, waarvan de patiënten ook betrokken zijn geworden in onze
studie.
Gedurende onze onderzoekperiode zijn twee huisartsen met pensioen
gegaan, waarvoor twee opvolgers in de plaats zijn gekomen, zodat
in totaal 18 huisartsen hebben meegewerkt.
In totaal zijn bij deze 16" huisartspraktijken ruim ^3»000 patiën-
ten aangesloten. Deze aangesloten patiënten bestaan uit :

. Alle, volgens de ziekenfondswet verplicht verzekerde, werk-
nemers bij Philips N.V. te Eindhoven met hun gezinsleden.
Deze zijn allen aangesloten bij "Philips-Ziekenfonds".

. Oud-werknemers bij Philips N.V. en hun gezinsleden. Bij
verandering van werkgever is het niet nodig, dat deze men-
sen van huisarts veranderen. Voor zover zij werkzaam zijn
in Eindhoven of omgeving en verplicht of vrijwillig zijn
verzekerd, zijn ze aangesloten bij het Algemeen Ziekenfonds
voor Eindhoven en Omgeving (A.Z.E.O./E.A.Z.).

. Elders werkende gezinsleden van werknemers bij Philips N.V..
Deze regeling is getroffen om te voorkomen, dat in één. ge-
zin meerdere huisartsen komen. Voor zover zij werkzaam zijn
in Eindhoven of omgeving en verplicht"of vrijwillig zijn
verzekerd zijn ze aangesloten bij het Algemeen Ziekenfonds
voor Eindhoven en Omgeving (A.Z.E.O./E.A.Z.).

. Particulier verzekerden. Deze groep omvat voornamelijk
werknemers bij Philips N.V., welke een inkomen hebben boven
d« ziekanfondsloongrens. Deze werknemers zijn hiet verplicht
om een der huisartsen van Philips'Medische Dienst te nemen.
Verder behoren hiertoe oud-werknemers en elders werkende
gezinsleden, welke een inkomen hebben boven de ziekenfonds-
loongrens. De groep particulier verzekerden vormt ongeveer
10$ van de aangesloten patiënten.

. Zoals boven reeds is vermeld, zijn er k huisartsen, welke op
grond van een oude regeling het recht hebben om naast hun
dienstverbandpraktijk een privé-praktijk uit te oefenen.
De omvang van deze praktijken is niet bekend.

Niet alls patiënten worden voor röntgenonderzoek verwezen naar de
rSntgenafdeling van de Medische Dienst. Voor de meewerkende huis-
artsen bestaat namelijk ook de mogelijkheid om hun patiënten te
verwijzen naar de röntgenafdeling van een der drie ziekenhuizen,
welke in Eindhoven zijn gelegen. De röntgenologen, die de onder-
zoeken bij Philips Medische Dienst verrichten, zijn allen aan ê6n
van deze ziekenhuizen verbonden.
H«t onderzoek is uitgevoerd op de röntgenologische afdeling van
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Philips'Medische Dienst te Eindhoven« Be röntgenafdeling van
deze dienst bestaat uit een administratieve ruimte, een archief-
ruimte en drie röntgenkamers. Xn röntgenkamer X staat een uni-
verseel statief; in röntgenkamer XX staat een buekytafel met
tomograaf en in röntgenkamer XXX staat een buckytafel en een
wandstatief. Omdat elders in het gebouw van de Medische Dienst
een consultatiebureau voor tuberculosebestrijding is gevestigd,
waaraan een longarts is verbonden, vallen de onderzoeken van
de thorax buiten onze studie.

Via de Commissie Wetenschappelijke Aktiviteiten van de Medische
Dienst zijn de huisartsen verzocht tot medewerking. Dankzij de
hechte organisatiestructuur, de juiste motivatie en de weten-
schappelijke belangstelling van deze groep huisartsen ,is de me-
dewerking uitstekend geweest.

Het onderzoek heeft plaats gehad van maandag 1^ april 1975 tot
en met vrijdag 31 oktober 1975 met een onderbreking van 2 weken
wegens bedrijfsvakantie. Xn totaal werden 2816 röntgenonder-
zoeken verricht. Hiervan zijn er 39 administratief verloren ge-
gaan: 30 enquêteformulieren zijn niet teruggekomen van de aan-
vrager, 9 enquêteformulieren zijn verloren gegaan op de admini-
stratie van de rontgenafdeling; totaal 1,2$. Er waren dus 2777
onderzoeken over voor statistische bewerking. De formulieren
zijn tweemaal visueel gecontroleerd op volledigheid en correct-
heid van invullen. Daarna zijn de gegevens in code verwerkt op
een tachtig koloms-ponskaart; één ponskaart voor ieder enquête-
formulier. De informatie van alle ponskaarten is op magneetband
gezet. Alle statistische bewerkingen zijn uitgevoerd door de
afdeling Informatica van de Medische Dienst (Hoofd : A.M.H.C.
van Beek).

6.6. BEVINDINGEN

De uit het onderzoek verkregen gegevens zullen puntsgewijs be-
sproken worden, waarbij voor de overzichtelijkheid zoveel moge-
lijk de volgorde van de vragen van het enquête-formulier is
aangehouden.

6.6.1. Het aantal röntgenonderzoeken

In de periode van 14 april 1975 tot en met 31 oktober 1975 wer-
den in totaal 2816 röntgenonderzoeken aangevraagd, Hiervan vie-
len er voor onze studie 39 af, doordat de betreffende enquête-
formulieren verloren gingen s 30 formulieren kwamen niet 'terug
van de aanvrager, 9 formulieren raakten zoek op de administra-
tie van de rontgenafdeling; totaal 1,256.

Door de aantallen der röntgenonderzoeken van andere jaren te hal-
veren, zijn halfjaarlijks aantallen verkregen, die met het aan-
tal uit onze onderzoekperiode vergeleken kunnen worden (tabel 16),
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Tabel 16 : Halfjaarlijkse aantallen röntgenonderzoeken, aange-
vraagd door huisartsen van Philips Medische Dienst,
over de periode 1972-1977-

Jaar Half .jaarlijks aantal

1972
1973
1974
1975
1976
1977

2517
2806
3241
2816
2860
2720

Het aantal van 2816 röntgenologische verrichtingen uit onze
onderzoekperiode wijkt niet beduidend af van de halfjaarlijkse
aantallen uit andere jaren. Gesteld kan vorden dat de enquête-
ring het aantal aanvragen niet lijkt te hebben beïnvloed. Hier-
uit zijn 2 conclusies te trekken :

1. Invullen van het formulier door de aanvragende artsen is
geen rem geveest voor het aanvragen van röntgenologisch
onderzoek.

2. Schroom voor publicatie van een mogelijk ongunstig resul-
taat heeft bij de aanvragende artsen geen rol gespeeld.

Er resteerden dus 2777 röntgenonderzoeken, waarvan de bijbe-
horende enquête-formulieren statistisch konden worden bewerkt.

6.6.2. De aanvragende huisartsen

Het onderzoek is tiitgevoerd bij 16 huisartspraktijken in het
gezondheidscentrum van Philips'Medische Dienst te Eindhoven.
Aan iedere praktijk was 1 huisarts verbonden.
De huisartsen 4 en 16 (tabel 17) beëindigden hun werkzaamheden
in de onderzoekperiode, respectievelijk op 1 september 1975
en 1 november 1975i wegens het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd. Zij werden respectievelijk'opgevolgd door de
huisartsen 17 en 18, welke op 1 juli 1975 in dienst traden.
De door de huisartsen 17 en 18 ingevulde formulieren zijn ge-
teld bij de formulieren van de huisartsen 4 en 16; het betrof
respectievelijk 21 en 44 formulieren.
De in het gezondheidscentrum werkzame huisartsen waren niet ver-
plicht om hun patiënten voor röntgenologisch onderzoek te ver-
wijzen naar de röntgenafdeling van Philips'Medische Dienst,
doch hadden de vrijheid om gebruik te maken van de röntgenafde-
ling van één der drie in Eindhoven gelegen ziekenhuizen.

In tabel 17 zijn van de aanvragende huisartsen vermeld :
. het aantal patiënten;
. het aantal aanvragen tot röntgenonderzoek;
. het aantal aangevraagde röntgenonderzoeken per 1000
patiënten.



Tabel 17 • Aantal patiënten, aantal aanvragen tot röntgen-
onderzoek en aantal röntgenonderzoeken per 1000
patiënten van de meewerkende huisartsen.

.Aanvragende
"huis-
artsen

1
2
3

V17
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16/18

Totaal

Aantal ziekenfonds-
verzekerden*
Ph.Z.F.

2634
2755
2578
2224
1684
16O2
2571
2450
982

2429
2358
1618
2619
2839
2258
1850

35451

AZEO/E.A.Z.

231
235
655
152
479
14

233
480
-

269
367
169
288
182
364
304

4422

Aantal
particulier
verzekerden

263
276
2 58
222
168
160
257
245
-

243
236
162
262
284
226
185

3447

Totaal
aantal
patiën-
ten

312R
3265
34QO
2598
2331
1776
3061
3175
982

2940
2960
1948
3168
3304
2847
2339

43312

Aantal
röntgen-
aanvra-
gen

246
106
33

331
«9
92

217
150
191
234
147
128
2 57
139
124
293

2777

Aantal
röntgei
aanvra-
gen pe:
1000 p!
tiëntei

79
32
9

127
38
52
71
47

195
80
50
66
81
42
44

125

64

Stand van medio 1976.
Ph.Z.F. = Philips Ziekenfonds
A.Z.E.O.= Algemeen Ziekenfonds Eindhoven en Omstreken
E.A.Z. = Eindhovens Algemeen Ziekenfonds

Aantal particulier verzekerden is gesteld op 10$ van het aantal ver-
zekerden bij Philips Ziekenfonds

Het aantal aanvragen tot röntgenonderzoek per 1000 ingeschreven
patiënten toont een vrij grote spreiding. Bij de uitschieters
zijn de volgende opmerkingen te maken :

. Huisarts 3 verwees zijn patiënten voor röntgenologisch on-
derzoek voornamelijk naar de röntgenafdeling van één der
in Eindhoven gelegen ziekenhuizen.

. Bij huisarts 9 waren uitsluitend Spaans sprekende buitenland-
se werknemers ingeschreven.

. Huisartsen 4 en 16 waren beiden in het laatste jaar van hun
praktijkuitoefening, alvorens met pensioen te gaan.

Gemiddeld zijn er dus in de onderzoekperiode 64 röntgenonder-
zoeken per 1000 ingeschreven patiënten door de huisartsen aan-
gevraagd. Dit komt overeen met 128 onderzoeken per 1000 pa-
tiënten per jaar. Onderzoeken van de thorax zijn hier niet bij.
Wordt het aantal thoraxonderzoeken gesteld op 2 5$ van de door
Ik .lisartsen aangevraagde röntgenonderzoeken (van Voorthuisen 1971;
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Bergstrand e.a. 1975)» dan is voor de huisartsen van dit ge-
zondheidscentrum een dichtheid te berekenen van 170 röntgen-
onderzoeken per 1OOO ingeschreven patiënten per jaar. Dierick
en Puijlaert (1979) vinden in hun praktijk een dichtheid van
190. Bij een totale röntgendichtheid voor Eindhoven van 700,
betekent dit dat 24,3$ van alle röntgenonderzoeken in Eindhoven
wordt uitgevoerd op verzoek van huisartsen. Dit cijfer komt over-
een met het landelijk gemiddelde van 20-30$ (Puijlaert 19742).

6.6.3. Sexe- en leefti.jdsverdeling

In tabel 18 is de absolute en de relatieve verdeling gegeven
van de 2777 röntgenonderzoeken naar geslacht en leeftijd-

Tabel 18 : Verdeling naar geslacht en leeftijd voor het totaal
der onderzoeken.

Leeftijd

0- 9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 en

ouder

Totaal

Totaal

Vrouwen

kl
117
236
245
257
261
198
89

1450

1^50

3,2$
8,1
16,3
16,9
17,7
18,0
13,6
6,1

100$

52,2$

Mannen

49
150
2 52
226
231
23^
109
76

1327

1327

3,7$
11,3
19,0
17,0
17,4
17,6
8,2
5,7

1005e

47,8$

Totaal

96
267
488
471
488
495
307
1*5

2777

2777

3,5$
9,6
17,6
17,0
17,6
17,8
11,1
5,9

100$

1005é

De verdeling naar geslacht toont 52$ vrouwen en 48$ mannen. In-
dien wordt aangenomen dat de man-vrouw verdeling in de patiën-
ten-populatie van de 16 huisartspraktijken gelijk is, dan blijkt
dat er voor vrouwen iets meer röntgenonderzoeken worden verricht
dan voor mannen. Voor het jaar 1975 is de leeftijds- en geslachts-
verdeling van de patiënten-populatie niet bekend.

Grafisch voorgesteld ziet de leeftijdsverdeling er uit zoals
in onderstaande grafiek is weergegeven.

Aantal
onderzoeken

200

100

1 Vrouwen
Hannen

10 20 30 40

leeftija

50 60 70



6.6.4. Soort r8ntgenonderzoek

In bijlage 4 is een overzicht gegeven van alle verrichte röntgen-
onderzoeken met hun absolute en relatieve frequenties.
Zoals ook blijkt uit andere studies, komen 7 onderzoeken het
meest voor (Wallace e.a. 1973? Puijlaert 19742; Bergstrand e.a.
1975; Dierick en Puijlaert 1975, 1979).
Voor de verdere bewerking hebben wij daarom 8 groepen gevormd :
zeven groepen welke overeenkomen met de 7 meest voorkomende
röntgenonderzoeken en een zogenaamde restgroep, waartoe alle
overige onderzoeken zijn gerekend. Twee groepen - groep wervel-
kolom en groep skelet - zijn naar hun localisatie nog eens on-
derverdeeld in subgroepen. Deze 8 onderzoekgroepen zijn in ta-
bel 19 weergegeven met hun absolute en relatieve frequenties}
tevens zijn de relatieve frequenties vermeld van andere onder-
zoekers.

Tabel 19 s Acht onderzoekgroepen met absolute en relatieve fre-
quenties .

Soort röntgenonderzoek

1. Aangezichtschedel,
voornamelijk neus-
bijholten.«

2. Maag

3. Galblaas met oraal
contrast

4. Colon-inloop

5. Intraveneuze pyelo-
grafie ( i.v.p.)

6. Wervelkolom (w.k.)
6.1 Gehele w.k.
6.2 Cervicale w.k.
6.3 Thoracale w.k.
6.4 Lumbo-sacrale w.k.
6.5 S.I.-gewrichten

en os coccygis

7. Skelet (minus aange-
zichtschedel en
w.k.)
7.1 Hersenschedel
7.2 Thoraxwand
7.3 Schoudergordel

en bovenste ex-
tremiteit

7•4 Bekkengordel en
onderste extre-
miteit

8. Restgroep

Totaal

Absolute
lantal

370

395

135

65
142

566
2

204
71

283
6

981

38
70
336

537

123

2777

Relatieve
Aantal

13,3$

14,2

k,9

2,3

5,1

20,4
0,1
7,4
2,6
10,2
0,2

35,3

1,4
2,5
12,1

19,3

4,4

100$

Bergstrand
e.a.(1975)

13,2$

6,1

3,2

3,2

5,7

10,1

55,6

3,2

10056

Dierick en
Puijlaert
(1979)

6,1%

15,8

11,8

4,4

7,5

16,9

26,0

11,9

100#

In het vervolg duiden wij deze groep aan als "neusbijholten"
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Bij de meest voorkomende röntgenonderzoeken behoort ook het
röntgenologisch onderzoek van de thorax. Zoals reeds eerder
is gezegd, komt dit onderzoek in onze studie niet voor, om-
dat de thorax-ondcrzoeken werden uitgevoerd op het consulta-
tie-bureau voor tuberculoae-bestrijding, dat in hetzelfde ge-
bouw was gesitueerd als de röntgenafdeling. Bij de bereke-
ning van de relatieve aantallen der onderzoeksoorten van de
in tabel 19 aangehaalde studies, zijn de thorax-onderzoeken,
welke in die studies wél voorkwamen, buiten beschouwing ge-
laten. Deze thorax-onderzoeken bedroegen bij Bergstrand e.a.
(1975) en Dierick en Puijlaert (1979) respectievelijk 22,5
en 14,8$ van het totale aantal röntgenonderzoeken. Bij be-
schouwing van de in tabel 19 vermelde aantallen van de meest
voorkomende röntgenonderzoeken valt op dat er in de verschil-
lende studies, ondanks kleine verschillen, een gelijkvormig
aanvraagpatroon bestaat.

In bijlage 5 is een overzicht gegeven van de leeftijd- en
sexe-verdeling van de 8 onderzoekgroepen. Zoals uit tabel 18
blijkt, bedraagt de man-vrouw verdeling voor het totale aan-
tal röntgenonderzoeken 47,8 en 52,2 procent. Voor de volgen-
de onderzoeken wijkt de sexeverdeling statistisch significant
af (tabel 20).

Tabel 20 : Röntgenologische onderzoeksoorten met een afwijkend*
sexeverdeling.

Soort röntgenonderzoek

Maag

Galblaas met oraal con-
trast

Colon-inloop

Thoraxwand

Man-vrouw

57,5 -

26,7 -

35,4 -

62,9 -

verdeling

42, 5#
73,3#

64, 6$,

37,1#

6.6.5' Traumata

Het aantal traumata bedroeg in totaal 443, dit is 15,9$ van
het totale aantal röntgenonderzoeken. Hiertoe behoorde 1 in-
traveneus pyelogram, aangevraagd wegens een niertrauma. De
overige 442 aanvragen betroffen een trauma aan het skelet.
In tabel 21 zijn per anatomische localisatie de onderzoeken
met een traumatische afwijking weergegeven in absolute aantal-
len, waarbij wat betreft de traumatische afwijkingen onderscheid
is gemaakt tussen enerzijds fracturen en anderzijds andere trau-
matische afwijkingen zoals luxaties, bandlaesies, corpora aliena
etc.



Tabel 21 : Opbrengst in. fracturen en in andere traumatische
afwijkingen van röntgenonderzoeken, -welke wegens
een trauma aan het skelet zijn aangevraagd.

Anatomische localisatie

Schedel
hersenschedel
aangez i cht s chede1

Wervelkolom
cervicaal
thoracaal
lumbo-sacraal
os cocygis

Bovenste extremiteit
schouder, bovenarm
elleboog
onderarm,pols,handba-

sis
middenhand
vingers

Onderste extremiteit
bekken en heupen
bovenbeen
knie
onderbeen,enkel,voet-

basis
middenvoet
tenen

Thoraxwand

Totaal

Totaal

Aantal on-
derzoeken

18
13
5

24
11
4
5
4

159
20
20
67

10
42

187
5
0
50
85

13
3h

5h

442

1005É

Aantal
fracturen

4
1
3

4
0
2
1
1

5
2
16

8
14

36
2
0
5
9

5
15

8

97

21,9%

Aantal an-
dere trau-
matische
afwijkingen

1
1
1

1

1
4

1

10

2,3*

Van de 442 wegens een skelettrauma aangevraagde röntgenonder-
zoeken blijken er 97 een fractuur en 10 een andere traumatische
afwijking te hebben. Percentueel bedraagt deze opbrengst :
24,2 #.

6.6.6. Al of niet eerder voor hetzelfde röntgenonderzoek geweest

In 563 gevallen was eerder hetzelfde röntgenonderzoek verricht;
dit is 20,3$ van de 2777 uitgevoerde onderzoeken. In tabel 22 is
de verdeling gegeven van deze 563 gevallen over de 8 onderzoek-
groepen.
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Tabel 22 : Verdeling in absolute en relatieve aantallen van
de 563 gevallen met "eerder hetzelfde röntgenon-
derzoek'1 over de 8 onderzoekgroepen.

Onderzoekgroepen

1. Neusbijholten
2. Maag
3- Galblaas met

oraal contrast
k. Colon-inloop
5- I.V.P.
6. Wervelkolom
7. Skelet
8. Rest

Totaal

Totaal aantal
onderzoeken

370
395
135

65
1^2
566
981
123

zin

Eerder geweest

Absoluut

118
191
23

11
17

117
70
16

563

Relatief

31,9$
^8,3
17,0

16,9
12,0
20,7
7,1
13,0

20,3#

Uit tabel 22 blijkt dat onderzoeken van neusbijholten en maag
vaker dan gemiddeld eerder zijn verricht. Twee factoren spe-
len o.i. hierbij een rol :

. Van de betreffende organen hebben de meest voor-
komende afwijkingen vaak een recidiverend karak-
ter, b.v. sinusitis en ulcuslijden;

. Deze afwijkingen worden door de aanvragende huis-
arts vaak zelf behandeld,waarbij na afloop van de
behandeling een controle-onderzoek van het betref-
fende orgaan wordt aangevraagd.

Van het skelet evenwel zijn minder frequent "eerdere onderzoeken"
gedaan. Een verklaring hiervoor vormt het feit dat een gevonden
fractuur niet wordt behandeld door de huisartsen van het gezond-
heidscentrum, maar wordt doorverwezen naar- de Eerste-Hulp Afde-
ling van één der drie in Eindhoven gelegen ziekenhuizen.
De eerder verrichte röntgenonderzoeken gingen terug tot 1953»
In tabel 23 is de verdeling over de jaren weergegeven.
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Tabel 23 : Verdeling over de jaren van de "eerder verrichte
röntgenonderzoeken".

Jaartal

1953
1956
1957
1959
I960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Totaal

Aantal röntgenonderzoeken

1
1
2
2
1
6
6
7
9
8

29
25
26
39
48
47
35
53
103
115

563

6.6.7« Reden en resultaat van aanvraag tot röntgenonderzoek

Xn tabel 24 zijn de redenen van aanvraag tot röntgenonderzoek
vermeld met de absolute en de relatieve aantallen.

Tabel 24 : Redenen van aanvraag tot rBntgenonderzoek met abso-
lute en relatieve aantallen.

Reden van aanvraag

Ter bevestiging van klinisch vermoede
diagnose

Ter uitsluiting van afwijking
Ter controle
Ter localisatie
Ter bescherming tegen wettelijke aan-

sprakelijkheidsstelling
Twijfel tussen "ter bevestiging van

vermoede diagnose" en "ter uitslui-
ting van afwijking"

Niet ingevuld

Totaal

Aantal onderzoeken
Absoluut

1090

1555
107
2
7

13

3

2777

Relatief

39,2*

56,0
3,'9
0,0
0,3

0,5

0,0

1005É

Vanwege de aantallen zijn slechts 2 aanvraagredenen van belang;
we noemen deze de hoofdredenen van aanvraag tot röntgenonderzoek.
In het vervolg zullen wij alleen met deze hoofdredenen werken,
te weten : "ter bevestiging van vermoede diagnose" en "ter uit-
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sluiting van afwijking". De daarbij behorende aantallen komen
niet overeen met de resultaten van een studie door Patterson
e.a. (1974). Van de door hen geanalyseerde 252 aanvragen tot
röntgenonderzoek waren er 239 (96$) aangevraagd ter bevesti-
ging van een vermoede diagnose en 13 (5$) ter uitsluiting van
een afwijking. Het artikel van Patterson e.a. (197*0 bevat
geen aanwijzingen welke een verklaring kunnen geven voor dit
verschil in aanvraagreden. Brieven aan de auteurs met het ver-
zoek voor nadere informatie, bleven onbeantwoord.

Er werden 107 onderzoeken aangevraagd ter controle, d.w.z. ter
bepaling van regressie, progressie of status quo. Dit is 3»9#.
In een studie van Wright (1979) werd 9,3$ der onderzoeken aan-
gevraagd ter controle. In tabel 25 is de verdeling gegeven van
deze controle-onderzoeken over de 8 onderzoekgroepen.

Tabel 25 { Absolute en relatieve aantallen der controle-onder-
zoeken per aanvraaggroep.

Onderzoekgroepen

1. Neusbijholten
2. Maag
3. Galblaas met oraal

contrast
4. Colon-inloop
5. I.V.P.
6. Vervelkolom
7. Skelet
8. Rest

Totaal

Totale aantal

370
395
135

65
142
566
•981
123

2777

Aantal ter controle

Absoluut

16
48
2

0
1

20
16
4

107.

Relatief t.o.v.
totale aantal

4,3#
12,1
0,0

0
0,0
3,5
1,6
3,3

3,9#

Uit tabel 25 blijkt, dat 12,1$ der maagonderzoeken ter controle
vordt aangevraagd. De verklaring voor dit hogere percentage is
dezelfde als op blz. 79 is gegeven voor het hoge percentage der
maagonderzoeken welke eerder zijn uitgevoerd, n.l. dat afwij-
kingen van de maag vaak door de huisartsen zelf worden behandeld,
waarbij na afloop van de behandeling een controle-onderzoek wordt
aangevraagd.
In tegenstelling hiermee hebben de onderzoeken van galblaas, co-
lon en nieren een laag percentage aan controle-onderzoeken, o.i.
er op duidend dat bij afwijkende bevindingen aan deze organen
eerder specialistisch advies wordt gevraagd.

Van de 2777 röntgenonderzoeken zijn er slechts 7 aangevraagd als
bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheidsstelling; dit is
0,3$. In de Amerikaanse studie naar de "efficacy" van röntgenon-
derzoeken was 6,1% om deze reden aangevraagd. Hierbij moet men
bedenken dat de Amerikaanse studie betrekking had op röntgenon-
derzoeken welke in Eerste-Hulp Afdelingen waren aangevraagd.

De resultaten van de röntgenonderzoeken zijn weergegeven in
tabel 26.
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Tabel 26 : Resultaten van uitgevoerde röntgenonderzoeken met
—~~—~~~~ absolute en relatieve aantallen.

Resultaten van de röntgenonderzoeken

Vermoede diagnose bevestigd
Andere, niet vermoede.diagnose gesteld
Normaliteit aangetoond
•Controle uitgevoerd
Localisatie bepaald
Beschermd tegen wettelijke aansprake-

lijkheidsstelling
Ander resultaat
Vermoede diagnose bevestigd + andere

diagnose gesteld

Totaal

Aantal onderzoeken

Absoluut

82 5
202
1605
107
2
7

1
28

2777

Relatief

29,7$
7,3
57,8
3,9
0,0
0,3

0,0
1,0

100$

Vanwege de aantallen zijn slechts 3 resultaten van belang; we
noemen deze de hoofdresultaten van de aanvragen tot röntgenolo-
gisch onderzoek, te weten : "de vermoede diagnose is bevestigd",
"er is een andere,niet vermoede•diagnose gesteld" en "er is
normaliteit aangetoond".

In 7,3$ der gevallen blijkt er een nieuwe, niet vermoede,diag-
nose te zijn gevonden. De verdeling van deze nieuwe diagnosen
over de 8 onderzoekgroepen is in tabel 27 gegeven.

Tabel 27 J Absolute en relatieve verdeling van nieuwe, niet ver-
moede, diagnosen van de 8 onderzoekgroepen.

Onderzo ekgro ep en

1. Neusbijholten
2. Maag
3« Galblaas met oraal con-

trast
4. Colon-inloop
5. I.V.P.
6. Wervelkolom
7. Skelet
8. Restgroep

Totaal

Nieuwe, niet vermoede,diagnosen

Absolute aantal

6
51
0

8
Zk
39
58
16

202

Relatieve aantal

1,696
12,9

0

12,3
16,9
6,9
5,9
13,0

7,3#

Onderzoeken van maag, colon en nieren scoren relatief hoog bij
het leveren van nieuwe, onverwachte diagnosen. Blijkens tabel
13 (hoofdstuk IV) werden ook in de Amerikaanse "efficacy-stu-
die" bij het onderzoek van de nieren de meeste onverwachte be-
vindingen gevonden.
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Interessant is het verband tusaen reden en resultaat van de
aanvraag tot röntgenologisch onderzoek.. Zoals in hoofdstuk XV
is uiteengezet (4.3), is het relateren van de aanvraagreden
met het aanvraagresultaat een goed bruikbare methode om in-
zicht te krijgen in de invloed welke het röntgenonderzoek
heeft op de diagnostiek. In bijlage 6 is een overzicht ge-
geven van alle redenen en alle resultaten van de aanvragen
tot röntgenonderzoek.

In tabel 28 zijn de combinaties van de belangrijkste redenen
en resultaten van aanvraag tot röntgenologisch onderzoek veer-
gegeven.

Tabel 28 : Verband tussen hoofdredenen en hoofdresultaten
van aanvragen tot röntgenonderzoek.

Resultaat van aanvraag

Varmoede diagnose be-
vestigd

Andere, niet vermoede,
diagnose gesteld

Normaliteit aangetoond

Overige resultaten

Totaal

Reden van aanvraag

Ter bevestiging
van diagnose

504 (46,2%)

66 ( 6,1%)

500 (45,9%)

20 ( 1,8%)

1090 (100%)

Ter uitslui-
ting van af-
wijking

316 (20,3%)

136 ( 8,8%)

1094 (70,3%)

9 ( 0,6%)

1555 (100%)

Uit tabel 28 zijn 2 belangrijke conclusies, te trekken :

1. Van de 1090 onderzoeken, welke zijn aangevraagd om een kli-
nisch vermoede diagnose te bevestigen, blijkt 46,2% deze
vermoede afwijking te hebben. In meer dan de helft der ge-
vallen echter moet de aanvragende arts bij deze groep zijn
diagnose radicaal wijzigen onder invloed van het röntgen-
onderzoek : 45,9% toont geen afwijkingen, 6,1% toont een
nieuwe, niet vermoede,afwijking. Patterson e.a« (1974) von-
den dat van de 239 röntgenonderzoeken welke waren aangevraagd
om een klinisch vermoede diagnose te bevestigen, er 61% geen
afwijkingen aantoonde. Uit een studie van Pyhtinen (1977)
bleek dat van de 175 ter bevestiging van de klinische diag-
nose aangevraagde röntgenonderzoeken, er 34% geen afwijkingen
aantoonde en 6% een nieuwe,niet vermoede, afwijking liet zien.

2. Van de 1555 onderzoeken, welke zijn aangevraagd in de ver-
wachting dat er geen afwijkingen bestaan, blijkt deze ver-
wachting in 70,3% der gevallen correct. In 20,3% toont het
röntgenonderzoek een afwijking aan, waaraan slechts in ge-
ringe mate was gedacht en in 8,8% is een totaal onverwachte
afwijking gevonden.

In bijlage 7 is voor elk van de 8 onderzoekgroepen de relatie
aangegeven tussen de hoofdredenen en de hoofdresultaten van de
aanvragen tot röntgenonderzoek.
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Uit de tabel van deze bijlage blijken enkele significante ver-
schillen :

1. In de gevallen dat het röntgenonderzoek van galblaas of co-
lon ia aangevraagd om een klinisch vermoede diagnose te be-
vestigen, blijkt dat er in reap. 69,85e en 73,7$ een radicale
verandering in deze klinische diagnostiek optreedt o.i.v. de
uitslag van dat röntgenonderzoek. Men kan hieruit de conclu-
sie trekken dat in deze gevallen de diagnostiek op basis van
anamnese en physisch-diagnostisch onderzoek moeilijk blijkt
te zijn.

2. In de gevallen dat het röntgenonderzoek van de galblaas is
aangevraagd om pathologie uit te sluiten, blijkt er in 93,7$
der gevallen inderdaad geen afvijking te bestaan. Het gal-
blaasonderzoek wordt om deze reden meestal aangevraagd bij
atypische pijnklachten in rug, borst of buik. In dergelijke
gevallen blijkt er dus meestal geen afwijking aan de gal-
blaas te bestaan.

6.6.8. Datum van uitvoering van het röntgenonderzoek

Onze prospectieve studie naar de waarde van het röntgenonderzoek
betrof de verzoeken tot röntgenologisch onderzoek, welke door
huisartsen aangevraagd waren in de periode ! maandag 14 april
1975 tot en met vrijdag 31 oktober 1975. De uitvoering van het
röntgenonderzoek bleef nog enige tijd na de sluitingsdatum
doorgaan; tot en met 5 november 1975 waren er 2768 röntgenonder-
zoeken uitgevoerd, de resterende 9 onderzoeken werden na die da-
tum verricht.

In tabel 29 zijn het aantal onderzoeken per maand, het aantal
onderzoekdagen in die maand en het gemiddelde aantal onderzoeken
per dag in die maand weergegeven.

Tabel 29 : Verdeling van de uitgevoerde röntgenonderzoeken naar
de onderzoek-maanden en het gemiddeld aantal röntgen-
onderzoeken per werkdag.

Maand

April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November

Totaal

Aantal onderzoeken
per maand

289
477
448
178
411
529
424
12

2768

Aantal onderzoek-
dagen per maand

12
19
21
13
21
22
23

131

Gemiddeld aan-
tal röntgenon-
derzoeken per
werkdag

24,1
25,1
21,3
13,7
19,6
24,0
18,4
-

21,1

Do röntgenafdeling is gesloten geweest tijdens de weekends en
tijdens de collectieve bedrijf»vakantie, welke duurde van 7 tot
en mat 19 juli 1975* P«*" dag werden tussen de 18 en 25 röntgen-



onderzoeken uitgevoerd. Alleen de maand juli lag hier duidelijk
onder, veroorzaakt door het feit, dat veel mensen, buiten de
collectieve bedrijfsvakantie, in deze maand hun overige vakan-
tiedagen opnamen.

De verdeling van de uitgevoerde röntgenonderzoeken naar de dag
van de week is te zien in tabel 30.

Tabel 30 s Verdeling van de uitgevoerde röntgenonderzoeken naar
de dag van de week.

Dag van de week

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Totaal

Aantal röntgenonderzoeken

550
628
516
508
566

2768

Op de dinsdagen werden dus de meeste röntgenonderzoeken uitge-
voerd. Ons inziens is dit een gevolg van de op de maandagen
drukstbezochte spreekuren van de huisartsen. Een dan gedane
verwijzing naar de röntgenafdeling zal meestal een dag later
worden gehonoreerd.

6.6.9. Uitvoerende röntgenoloog

Zoals op blz. 68 is vermeld, werden de röntgenonderzoeken uit-
gevoerd door h röntgenologen en door de schrijver van dit proef-
schrift, destijds assistent in het laatste jaar van zijn oplei-
ding tot röntgenoloog. De uitvoerende röntgenologen hadden in
principe ieder een vaste ochtend waarop zij werkzaam waren op
de röntgenafdeling. De dagschommelingen van het aantal verrich-
tingen, zoals die in tabel 30 zijn weergegeven, zijn zodoende
terug te vinden in de lichte variatie van het aantal verrichtingen
per röntgenoloog. In tabel 31 is de absolute en de relatieve ver-
deling vermeld van het aantal uitgevoerde röntgenonderzoeken per
röntgenoloog.

Tabel 31 s Absolute en relatieve verdeling van de röntgenonder-
zoeken per röntgenoloog.

Röntgenoloog

1
2
3
k
5

rest

Totaal

Aantal uitgevoerde röntgenonderzoeken

Absoluut

586
554
552
579
502

4

2777

Relatief

21,1*
19,9
19,9
20,8
18,1
0,1

100#
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6.6.10. Röntgenologische diagnose

Doordat er per röntgenonderzoek meerdere diagnosen mogelijk
zijn (in ons formulier maximaal 4), is het aantal röntgenolo-
gische diagnosen groter dan het aantal verrichte röntgenonder-
zoeken. De aantallen zijn respectievelijk 3125 en 2777; dit
betekent dat er per onderzoek gemiddeld 1,1 diagnosen zijn ge-
steld. Bij het aantal van 3125 röntgenologische diagnosen is
de röntgenologische bevinding "geen afwijking" (1518 maal) ook
als diagnose geteld. In 12 formulieren is in vraag 10 als
röntgenologische diagnose onder & "geen afwijking" ingevuld,
doch onder b wel een röntgenologische afwijking. Zodoende is
in totaal weliswaar 1518 maal "geen afwijking" vermeld, doch
in 1506 maal was dit echt het geval. In bijlage 8 is een over-
zicht gegeven van alle röntgenologische diagnosen met hun fre-
quenties.

Zn tabel 32 zijn per onderzoekgroep het aantal afwijkende en
niet afwijkende onderzoeken weergegeven; bij de afwijkende on-
derzoeken zijn bovendien het aantal diagnosen vermeld. Zoals
in onze literatuurstudie is vermeld, worden de onderzoeken
zonder röntgenologische afwijkingen "negatief" en de onder-
zoeken met een röntgenologische afwijking "positief" genoemd.

Tabel 32 i Aantal "positieve" en "negatieve" onderzoeken per
onderzoekgroep met aantal diagnosen van de "posi-
tieve" onderzoeken

Onderzoekgroepen

1. Neusbijholten
2. Maag
3. Galblaas met

oraal contrast
4. Colon-inloop
5. I.V.P.
6. Wervelkolom
7. Skelet
8. Restgroep

Totaal

Totaal
aantal
onderz.

370
395
135

65
142
566
981
123

2777

Aantal "ne-
gatieve"
onderzoeken

20**
189
113

42
62
189
647
60

1506

Aantal "positieve'
zoeken

Absoluut

'166
206
22

23
80
377
334
63

1271

Relatief

44,9#
52,2
16,3

35,4
56,3
66,6
34,0
51,2

45,8*

onder-

Aantal
röntgen-
diagno-
sen

171
251
22

24
97
615
357
70

1607

Bij 1271 afwijkende röntgenonderzoeken zijn dus 16O7 röntgenolo-
gische afwijkingen gevonden; dit zijn gemiddeld 1,3 röntgenolo-
gische diagnosen per afwijkend röntgenonderzoek.

Voor het totaal der onderzoeken geldt, dat 1271 onderzoeken rönt-
genologioch afwijkend zijn. Van deze 1271 röntgenologisch af-
wijkende onderzoeken blijken er volgens vraag 11 van het formu-
lier, 9 hot resultaat "normaliteit aangetoond" op te leveren,
hetgeen vil zeggen, dat de afwijkingen in de ogen van de aan-
vragende huisarts gaan klinische betekenis hebben. Br blijven
aldus 1268 afwijkende onderzoeken over, waarvan de afwijkingen,
volgens onze definitie van normaliteit, zoals die op blz. 32
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van onze literatuurstudie is geformuleerd, wel van klinisch
belang zijn. Dit is 45,4$ van alle röntgenonderzoeken. Blij-
kens tabel 8 komt dit cijfer overeen met de bevindingen van
Pyhtinen (1977) en Wright e.a. (1979).

Zoals wij reeds eerder hebben betoogd (blz. 33 en 41), vormt
het percentage der "positieve" onderzoeken geen maatstaf voor
de waarde van röntgenonderzoeken welke zijn aangevraagd wegens
klachten en/of wegens physisch-diagnostische afwijkingen. Wel
zegt het iets over de mate van doelgericht aanvragen, zoals
op blz. 41 is uiteengezet. In dit licht bezien is het lage
percentage "positieve" bij het onderzoek van de galblaas dan
ook verklaarbaar : in de praktijk blijken deze onderzoeken
namelijk niet alleen aangevraagd te worden bij typisch gal-
steenlijden, doch ook bij atypische klachten in borst, rug
en buik.

6.6.11. De diagnostische waarde van het röntgenonderzoek

De geënquêteerde huisartsen hebben in de vragen 7 en 12 van
het enquêteformulier een uitspraak gedaan over de waarschijn-
lijkheid van de klinische diagnose vóór en nå het röntgenon-
derzoek; deze zijn door ons respectievelijk de pré- en de
postwaarschijnlijkheid genoemd. Voor het opgeven van de waar-
schijnlijkheid omtrent de aanwezigheid van de klinische diag-
nose kon uit de volgende 5 mogelijkheden worden gekozen :

. zeker niet aanwezig;

. waarschijnlijk niet aanwezig;

. twijfelachtig aanwezig;

. waarschijnlijk wel aanwezig;

. zeker wel aanwezig.

In tabel 33 zijn de relevante waarschijnlijkheden (blz. 68)
van de klinische diagnosen vóór en nå het röntgenonderzoek
voor het totaal der onderzoeken vermeld. In bijlage 9 zijn
deze relevante waarschijnlijkheden opgegeven voor ieder van de
8 onderzoekgroepen.

Tabel 33 : Relevante waarschijnlijkheden van de klinische diag-
nosen vóór en nå het röntgenonderzoek.

Waarschijnlijkheid der
klinische diagnose

Zeker niet aanwezig
Waarschijnlijk niet

aanwezig
Twijfelachtig aanwezig
Waarschijnlijk wel aanw.
Zeker wel aanwezig

Totaal

Vóór het onderzoek

Absoluut

448
865

908
405
151

2777

Relatief

16,1#
31,1

32,7
14,6
5,4

100#

Nå het onderzoek

Absoluut

1484
42

55
133

1063

2777

Relatief

53,4*
1,5

2,0
4,8

38,3

100£

Uit tabel 33 blijkt, dat de pré-waarschijnlijkheden vooral in het
twijfelgebied zijn gelegen, terwijl de post-waarschijnlijkheden
vooral voorkomen in de zekere gebieden: "zeker wel aanwezig" en
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"zeker niet aanwezig". Na het röntgenonderzoek bestaat er dus
nog maar weinig onzekerheid omtrent de diagnose.

Deze bevinding is in overeenstemming met de resultaten van het
Amerikaanse "efficacyM-onderzoek (A.C.R.-bulletin no.2 1976;
no.h 1976). In de Amerikaanse studie wordt de diagnostische
zekerheid gedefinieerd als dat punt in het diagnostisch denken,
waarop de aanvragende arts voldoende zeker is van zijn diagnose
om van verder diagnostisch onderzoek af te zien om met zijn be-
handeling te beginnen. In de Amerikaanse studie wordt ervan uit-
gegaan dat deze diagnostische zekerheid bereikt is bij een waar-
schijnlijkheid van de diagnose van 9856 (of meer) of van Z%> (of
minder). In dat geval blijkt de diagnostische zekerheid v66r
het röntgenonderzoek in 13» 256 der gevallen en n& het röntgenon-
derzoek in 61,556 der gevallen te bestaan. In onze studie bestaat
deze diagnostische zekerheid vóór het röntgenonderzoek in 21,5$
der gevallen en nå het röntgenonderzoek in 91»75^ der gevallen.
Hierbij moet men in overweging nemen dat het punt van diagnos-
tische zekerheid bij ons veel ruimer is genomen, n.l. bij 8056
(of meer) en bij 2O5& (of minder).

Zoals we bij de bespreking van methodiek en formulier in dit hoofd-
stuk hebben gezien, is de mate waarin de relevante pré- en post-
waarschijnlijkheid van een klinische diagnose verandert, door de
informatie van een röntgenonderzoek, een maatstaf voor de diagnos-
tische waarde van dat röntgenonderzoek. De verschillende moge-
lijkheden van wijziging van pré-waarschijnlijkheid naar post-waar-
schijnlijkheid zijn door ons als volgt geclassificeerd (tabel 34).

Tabel 34 : Classificatieschema ter aanduiding van de diagnos-
tische waarde bij de verschillende verschuivingen
van pré-waarschijnlijkheid naar post-waarschijnlijk-
heid.

Pré-waarschijnlijkheió

Zeker niet aanwezig

Vaarsch. niet aanwezig

Twijfelachtig aanwezig

Vaarsch. wel aanwezig

Zeker wel aanwezig

Post-waarschijnlijkheid

Zeker
niet
aanwe-
zig

0

1

2

3

h

Vrs.niet
aanwezig

1

0

1

2

3

Twijfel-
achtig
aanwezig

2

1

0

1

2

Vrs.wel
aanwe-
zig

3

2

1

0

1

Zeker
wel
aanwe-
zig

k
3
2

1

0

Op deze manier krijgt ieder röntgenonderzoek voor zijn diagnostische
waarde een cijfer, varigrend van 0 tot en met k. Nul indien er geen
verschuiving der waarschijnlijkheden omtrent de klinische diagnose
is opgetreden, vier indien de verschuiving maximaal is geweest.

In de tabellen 35, 36 en 37 zijn de verdelingen gegeven van de di-
agnostische waarden voor het totaal der onderzoeken, voor de 8 onder-
zoekgroepen en voor de subgroepen van de onderzoekgroepen: "wervel-
kolom (V.K.)" en "skelet".



Tabel 35 ! Diagnostische waarde voor het totaal der onderzoeken
en voor de 8 onderzoekgroepen

Diagnos-
tische
waarde

0

1

2

3
4

Totaal

Aantal on-
derzoeken

Neusbij-
holten

6,556
23,5
47,8
17,8
4,3

100#

370

Maag

9,1#
33,9
29,9
11,4
15,7

100$

395

Gal-
blaas

7,4#
32,6
43,7
14, ü
1,5

100%

135

Colon

9,2°6

38,5

29,2

9,2

13,9

10056

65

I.V.P.

12,056
23,2
31,7
16,9
16,2

IOO56

142

V . K .

10,8$
31,3
31,1
15,7
11,0

100$

566

Skelei

12,2#

35,4
3 1 , 2

1 3 , 4

7 , 9

IOO56

981

Rest

12,2«6

40,7

22,0

8,9

16,3

100$

1 2 3

To-
taal

10/4£
32,3
33,4
14,1
9,8

100#

2777

De diagnostische waarden van de onderzoeken van maag en wervel-
kolom verschillen onderling niet significant, evenmin de diag-
nostische waarden van de onderzoeken van colon, skelet en rest.
De diagnostische waarden van de onderzoeken van neuabijholten,
maag/ wervelkolom, galblaas, colon / skelet / rest', I.V.P.
verschillen onderling wel significant.

Tabel 36 j Diagnostische waarde voor de subgroepen van de onder-
zoekgroep "wervelkolom (W.K.)".

Diagnos-
tische
waarde

0

1

2

3
4

Totaal

Aantal
onderzoe-
ken

ïehele
W.K.

5095

50

10656

2

Cervicale
•W.K.

1O,85é

31,4

31,9

16,2

9,8

IOO56

204

Thoracale
W.K.

12,756
33,8
31,0
12,7
9,9

100$

71

Lumbosa-
crale

W.K.

1O,356

30,0

30,4

16,6

12,7

IOO56

283

Sacro-ilia-
cale gewr.
en os.cocc.

16,7#
50,0
33,3

10056

6

Totaal

10,8$

31,3

31,1

15,7

11,0

IOO56

566

De onderzoeken van cervicale, thoracale en lumbosacrale wervel-
kolom tonen in hun diagnostische waarden onderling geen signi-
ficante verschillen. De subgroepen "gehele W.K." en "sacro-ilia-
cale gewrichten en os coccygis" zijn wegens hun te kleine omvang
niet getoetst.
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Tabel 37 : Diagnostische waarde voor de subgroepen van de onder-
zoekgroep "skelet"

Diagnos-
tische
vaarde

0

1

2

3
k

Totaal

Aantal
onder-
zoeken

Hersen-
schedel

23,7*

44,7

18, 4

7,9

5,3

IOO56

38

Thoraxvand

10,0#

31,4
28,6

22,9
7,2

10056

70

Schouder-
gordel en
bovenste
extremiteit

10,tø
35,4

33,6

12,2

8,3

1005e

336

Bekken-
gordel en
onderste
extremiteit

12,9#

35,2

30,9

13,2

7,8

100$

537

Totaal

12,2£

35,4

31,2

13,4

7,9

1005É

981

De diagnostische vaarden van de onderzoeken van thoraxwand, schou-
dergordel en bovenste extremiteit, bekkengordel en onderste extre-
miteit zijn onderling niet significant verschillend. De diagnos-
tische waarden van deze subgroepen verschillen wel significant met
de diagnostische vaarde van de subgroep "hersenschedel".

Voor het totaal der onderzoeken geldt dat 10,4$ van de röntgen-
onderzoeken een diagnostische waarde 0 heeft. Dat wil zeggen dat
deze onderzoeken geen bijdrage leveren in het diagnostische denken
van de aanvragende artsen. Uit een eerste analyse der gegevens van
de Amerikaanse "efficacy"-studie bleek eveneens 10$ der onderzoe-
ken geen verandering te weeg te brengen in de vaarschijnlijkheids-
schattingen der diagnosen v66r en nå. het röntgenonderzoek (A.C.H.-
bulletin no. 10 1977; no. 4 1978). Een nieuwe analyse der ge-
gevens leverde een percentage van minder dan 5$ (Manheimer 1977;
Lusted 1977).
Bijna een kwart (23,7$) van de røntgenologische onderzoeken van
de hersenschedel hebben een diagnostische vaarde van nul.

Tn tabel 38 zijn de diagnostische vaarden gegeven voor de belang-
rijkste redenen van aanvraag.
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Tabel 38 : Diagnostische waarde voor de hoofdredenen van aan-
vraag tot röntgenonderzoek

Diagnostische waarde

0

1

2

3
4

Totaal

Aantal onderzoeken

Hoofdredenen van aanvraag

Ter bevesti-
ging van
diagnose

7,8*

21,4

41,7
18,4

10,7

10055

1090

Ter uitsluiting
van afwijking

10,6$

40,1

29,1

11,0

9,2

100$

1555

Ter con-
trole

30,8#

30,8

15,9
14,0

8,4

1005É

107

Al is de diagnostische waarde van een röntgenonderzoek, dat
wordt aangevraagd om een afwijking uit te sluiten, gemiddeld
iets lager dan de diagnostische waarde van een röntgenonder-
zoek, dat wordt aangevraagd om een klinisch vermoede diagnose
te bevestigen, toch is het duidelijk, dat een dergelijk rönt-
genonderzoek waardevol is voor de diagnostiek.
Röntgenonderzoeken daarentegen, welke ter controle worden aan-
gevraagd, hebben een duidelijk lagere diagnostische waarde;
30,8$ van deze onderzoeken hebben zelfs een diagnostische waar-
de nul.

Bij 1506 röntgenonderzoeken (54,2$) werden röntgenologisch
geen afwijkingen gevonden. Deze onderzoeken worden in de litera-
tuur als "negatief" aangeduid. Uit tabel 39 blijkt dat deze "ne-
gatieve" onderzoeken wel degelijk een diagnostische waarde heb-
ben, al is deze waarde gemiddeld iets lager dan voor "positieve"
onderzoeken. Deze bevinding is in overeenstemming met de gegevens
uit de Amerikaanse "efficacy"-studie (A.C.R.-bulletin no. 4 1978).

Tabel 39 : Diagnostische waarde voor "positieve" en "negatieve"
röntgenonderzoeken

Diagnostische waarde

0

1

2

3
4

Totaal

Aantal onderzoeken

"Positieve" röntgen-
onderzoeken

9,1#

22,0

31,5

18,5

19,0

I005S

1271

"Negatieve" röntgen-
onderzoeken

11,6*

41,0

35,0

10,4

2,0

100#

1506



6.6.12. De behandelingsvaarde van het röntgenonderzoek

De behandelingswaarde betreft de invloed welke de Informatie van
het röntgenonderzoek heeft op de behandeling c.q. begeleiding
van de patiënt. De meewerkende huisartsen hebben de mate van de-
ze invloed weergegeven in een score van nul tot en met vier. De-
ze cijfer-scores komen overeen met de volgende waarde-oordelen
in woorden :

. nul komt overeen met "zeer weinig";

. een komt overeen met "weinig";

.twee komt overeen met "matig";

.drie komt overeen met "veel";
•vier komt overeen met "zeer veel".

Op deze manier krijgt ieder röntgenonderzoek voor zijn behande-
lingswaarde een cijfer, variërend van nul tot en met vier. Nul
indien de invloed van het röntgenonderzoek op het behandelings-
plan minimaal is, vier indien deze invloed maximaal is.

In de tabellen 40, 41 en 42 zijn de verdelingen gegeven van de
behandelingswaarden voor het totaal, voor de 8 onderzoekgroepen
en voor de subgroepen van de onderzoekgroepen "wervelkolom (W.K.)"
en "skelet".

Tabel 40 : Behandelingswaarde voor het totaal der röntgenonder-
zoeken en voor de 8 onderzoekgroepen

Behandelings-
waarde

0

1

2

3

4

Totaal

Aantal onder-
zoeken

Neus-
bijhol-
ten

1,1*

9,7

36,8

43,2

9,2

100$

370

Maag

0,5$

2,3

22,8

51,4

23,0

IOO56

395

Gal-
blaas

1,5*

6,7

35,6

40,7

15,6

10056

135

Colon

1,5*

7,7

35,4

44,6

10,8

10056

65

I.V.P.

1,4*

3,5

26,1

45,8

23,2

10056

142

V.K.

0,7*

6,5

35,3

hS,9

8.5

10056

566

Skelet

1,3*

10,1

33,4

42,4

12,7

100#

981

Rest

1,6*

8,1

26,0

43,1

21,1

IOO56

123

To-
taal

1,1*

7,6

32,2

45,3

13,9

IOO56

2777

De behandelingswaarden van de röntgenologische onderzoeken van
neusbijholten, galblaas, colon, wervelkolom, skelet en rest (groep
A) zijn onderling niet significant verschillend, evenmin de be-
handelingswaarden van de röntgenologische onderzoeken van maag en
nieren (groep B ) . Wel bestaat er een significant verschil tussen
de behandelingswaarden van de groepen A en B.
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Tabel hl : Behandelingswaarde voor de subgroepen van de
onderzoekgroep "wervelkolom (W.K.)"

Behandelings-
waarde

0

1

2

3
4

Totaal

Aantal onder-
zoeken

Gehele

V.K.

50%

50

100$

2

Cervicale

W.K.

0,5$

9,3

33,8

51,0

5,4

100$

204

Thoracale

W.K.

2,8<£

5,6

31,0

46,5

14,1

100$

71

Lumbosa-

crale W.K.

a,H
5,0

37,1

48,4

9,2

100$

283

S.r.-ge-
wricht en
en os
cocc.

50$

33,3

16,7

100$

6

Totaal

0,7$

6,5

35,3

48,9

8,5

1OO#

566

Er bestaat geen significant verschil tussen de behandelingswaarden
van de onderzoeken van cervicale, thoracale en lumbosacrale wer-
velkolom. De 2 andere subgroepen zijn wegens hun te kleine omvang
niet getoetst.

Tabel 42 : Behandelingswaarde voor de subgroepen van de
onderzoekgroep "skelet"

Behandelings-
waarde

0

1

2

3
4

Totaal

Aantal onder-
zoeken

Hersen-

schedel

10, 5#

5,3

21,1

50,0

13,2

1005é

38

Thorax-

wand

2,9%

10,0

47,1
30,0

10,0

100$

70

S choudergorde1
en
bovenste extr.

0,6%

11,6

31,9
42,6

13,4

100$

336

Bekkengordel
en
onderste extr.

0,9$

9,5

33,5
43,4

12,7

100$

• 537

Totaal

1,3#
10,1

33,4

42,4

12,7

100$

981

De behandelingswaarden van de röntgenonderzoeken van enerzijds
schoudergordel en bovenste extremiteit en van anderzijds bekken-
gordel en onderste extremiteit zijn niet significant verschillend.
De behandelingswaarden van de röntgenonderzoeken van :

. schoudergordel/bovenste extremiteit en bekkengordel/
onderste extremiteit,

. thoraxwand,

. hersenschedel,

zijn onderling wel significant verschillend.



Voor het totaal der onderzoeken geldt, dat in 1,1$ der geval-
len de behandelingswaarde nul is, d.w.z. dat deze onderzoeken
geen bijdrage leveren aan de behandeling c.q. begeleiding van
de patiënt; 7»6$ der onderzoeken levert een geringe bijdrage.

Samenvattend is de behandelingswaarde voor het totaal der 2777
röntgenonderzoeken :

in 8,7$ der gevallen :
in 32,2$ der gevallen
in 59,2$ der gevallen

nihil of veinig;
matig;
veel of zeer veel.

Van de röntgenologiache onderzoeken van de hersenschedel blijkt
10,5$> geen waarde te hebben voor de behandeling c.q. begeleiding
van de patiënt.

In tabel kJ zijn de behandelingswaarden vermeld voor de belang-
rijkste redenen van aanvraag.

Tabel k3 : Behandelingswaarde voor de hoofdredenen van aan-
vraag tot röntgenonderzoek

Behandelings-
waarde

0

1

2

3

h

Totaal

Aantal onder-
zoeken

Hoofdredenen van aanvraag

Ter bevestiging
van diagnose

0,6$

7,2

28,1

^9,0

15,2

1005é

1090

Ter uitsluiting
van afwijking

1,5#

7,9

35,3

^3,5

11,9

I005S

1555

Ter controle

0*

6,5

26,2

38,3

29,0

100$

107

Jit deze tabel blijkt, dat de onderzoeken,welke worden aangevraagd
om een afwijking uit te sluiten,ongeveer hetzelfde belang hebben
voor de behandeling c.q. begeleiding van de patiënt als de onder-
zoeken, welke worden aangevraagd om een klinisch vermoede diagnose
te bevestigen. Xn tegenstelling tot het geconcludeerde uit tabel
38 - waar bleek dat röntgenonderzoeken welke ter controle (be-
paling van regressie, progressie of status quo) worden aangevraagd
een lage diagnostische waarde hebben - blijken deze onderzoeken
een hoge behandelingswaarde te hebben.

Wanneer de behandelingswaarden der röntgenonderzoeken worden ver-
deeld naar de "positieve" en de "negatieve" onderzoeken (tabel bk),
dan blijken de "negatieve" onderzoeken wel degelijk een behande-
lingswaarde te hebben, al is deze iets geringer dan voor "positieve"
onderzoeken geldt. Ook Wright e.a. (1979) vonden tussen "positieve"
en "negatieve" röntgenonderzoeken slechts geringe verschillen VOOT
het effect op het behandelingsplan.
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Tabel 44 : Behandelingswaarde voor "positieve'
röntgenonderzo eken.

en "negatieve"

Behandelingsvaarde

0

1

2

3

h

Totaal

Aantal onderzoeken

"Positieve" onder-
zoeken

0,6#

3,9

22,9

50,0

22,6

100$

1271

"Negatieve" onder-
zoeken

1,5$

10,7

2*0,0

2*1,3

6,5

100$

1506

6.6.13. Relatie tusaen de diagnostische vaarde en de behande-
lingswaarde van het röntgenonderzoek

Uiteindelijk wordt de waarde van een röntgenonderzoek bepaald
door de combinatie van de diagnostische waarde en de behande-
lingsvaarde. Het komt er daarom op aan om de relaties tussen
beide waarden uit te zoeken. In tabel 2*5 zijn voor het totaal
der onderzoeken zowel de diagnostische waarden als de behan-
delingswaarden weergegeven.

Tabel 45 : Diagnostische waarde en behandelingsvaarde voor het
totaal der röntgenonderzoeken

Diagnostische vaarde

0

1

2

3

h

Totaal

Behandelingswaarde

0

5

11

10

2

2

30

1

41

77

63
23
6

210

2

107

351
281

109

k6

89k

3

114

370

1*73

179

122

1258

2*

22

88

100

79

96

385

Totaal

289

897

927

392

272

2777

Uit tabel 45 blijkt, dat slechts 5 van de 2777 röntgenonder-
zoeken én een diagnostische vaarde nul én een behandelings-
waarde nul hebben. Zij vormen 0,2$ der onderzoeken.

Uit de tabel zijn 2* blokken (A, B, C, D) te vormen, waarvoor
de volgende opmerkingen galden :

. Blok A ; Dit blok omvat de onderzoeken welke zovel
een diagnostische vaarde nul of een als ook een be-
handelingsvaarde van nul of een hebben. Volgens on-
ze definitie (blz. 4 en 29) zijn deze röntgenonder-
zoeken onnodig aangevraagd. Zij vormen 4,8% der on-
derzoeken.



. Blok B : Dit blok omvat de onderzoeken welke wel
belangrijk zijn voor de diagnostiek, doch niet voor
de behandeling. Hiertoe behoren 106 onderzoeken
(3.8*).

. Blok C : Hiertoe behoren de röntgenonderzoeken wel-
ke weliswaar geen of weinig waarde hebben voor de
diagnostiek, doch wel waarde hebben voor de behande-
ling c.q. begeleiding van de patiënt. Blok C omvat
1052 onderzoeken (37.9$).

. Blok D s Tot blok D behoren de onderzoeken die zowel
waardevol zijn voor de diagnostiek als ook voor de be-
handeling. Deze groep omvat 1 485 röntgenonderzoeken
(53,5*)

In bijlage 10 zijn in een 15-tal tabellen de diagnostische waar-
den en de behandelingswaarden weergegeven voor de 8 onderzoek-
groepen en voor de belangrijkste subgroepen.
Voor iedere onderzoekgroep en subgroep is in de tabellen van bij-
lage 10 Blok A er uit te lichten. Dit zijn dan de onderzoeken
welke én een diagnostische waarde van nul of een hebben (geen
of geringe diagnostische waarde) én een behandelingswaarde van
nul of een hebben (zeer weinig of weinig behandelingswaarde).
Volgens onze definitie zijn deze onderzoeken onnodig aangevraagd.

Xn tabel 46 zijn de aldus geformeerde onnodig aangevraagde rönt-
genonderzoeken van de 8 onderzoekgroepen en van de belangrijk-
ste subgroepen in relatieve aantallen weergegeven.

Tabel 46 : Onnodig aangevraagde röntgenonderzoeken in relatieve
aantallen van de 8 onderzoekgroepen en van de belang-
rijkste subgroepen

Onderzoekgroepen en subgroepen

1. Neusbijholten

2. Maag

3. Galblaas met oraal contrast

4. Colon-inloop

5- I.V.P.

6. Wervelkolom

7. Skelet

8. Hest

- Cervicale wervelkolom

- Thoracale wervelkolom

- Lurabosacrale wervelkolom

- Hersenschedel

- Thoraxwand

- Schoudergordel en bovenste
extremiteit

- Bekkengordel en onderste
extremiteit

Totaal

Aantal
onderzo eken

370

395

135

65
142

566

981

123

204

71

283

38

70

336

537

2777

Percentage onno-
dige onderzoeken

4,9*
1,0

4,4

7,7
2,8

4.2

6,5

7,3

5,9
5,6

2,8

13,2

8,6

6,3

6,0

4,8*



Het percentage onnodige onderzoeken van de maag is significant
lager dan van de overige röntgenonderzoeken. Tussen de overige
onderzoekgroepen bestaat er geen significant verschil.
Er bestaat ook geen significant verschil in de percentages on-
nodig aangevraagde onderzoeken van cervicale, thoracale en
lumboeacrale verveIkolom.
Evenmin bestaat er een significant verschil in de percentages
onnodig aangevraagde onderzoeken van hersenschedel, thoraxwand,
schouder/bovenste extremiteit en bekkengordel/onderste extre-
miteit.

In bijlage 11 ïijn in drie tabellen de diagnostische waarden
en de t"-«handelingswaarden vermeld voor de belangrijkste rede-
nen van aanvraag :

. ter bevestiging van de klinisch vermoede diag-
nose;

. ter uitsluiting van een afwijking;

. ter controle.

Uit de tabellen 11.1, 11.2 en 11.3 van bijlage 11 is telkens het
blok A er uit te lichten, dat de onderzoeken omvat,welke vol-
gens onze definitie onnodig zijn aangevraagd.
In tabel 47 zijn de aldus geformeerde onnodige onderzoeken ver-
meld, gespecificeerd naar de reden van aanvraag.

Tabel ^7 : Onnodig aangevraagde röntgenonderzoeken in relatieve
aantallen van de, naar reden van aanvraag verdeelde,
onderzoeken.

Onderzoeken met reden van aanvraag

Ter bevestiging van diagnose

Ter uitsluiting van afwijking

Ter controle

Aantal
onderzoeken

1090

1555

107

Percentage
onnodige
onderzoeken

2,2#

6,6

3,7

Röntgenonderzoeken,welke zijn aangevraagd om een klinisch ver-
moede diagnose te bevestigen, zijn slechts in 2,2̂ > der geval-
len onnodig aangevraagd. Maar ook de röntgenonderzoeken,welke
zijn aangevraagd om een afwijking uit te sluiten, blijken maar
in een gering percentage onnodig aangevraagd te zijn (6,6%).

Tenslotte heeft het zin om na te gaan of er verschil bestaat
in het "onnodig aangevraagd" zijn van "positieve" en "negatieve*
onderzoeken, omdat algemeen de overtuiging bestaat dat "nega-
tieve" onderzoeken weinig waarde hebben.

In bijlage 12 zijn in de tabellen 12.1 en 12.2 de diagnostische
waarden en de behandelingswaarden vermeld voor respectievelijk
de "positieve" en de "negatieve" onderzoeken.
De in bijlage 12 geformeerde "onnodig aangevraagde" röntgen-
onderzoeken van zowel de "positieve" onderzoeken als ook van
de "negatieve" onderzoeken zijn in tabel k8 in procentuele
aantallen weergegeven.



Tabel 48 : Onnodig aangevraagde röntgenonderzoeken in rela-
tieve aantallen van "positieve" en "negatieve" onder-
zoeken

Onderzoeken met of zonder afwijking

"Positieve" onderzoeken

"Negatieve" onderzoeken

Totaal

Aantal on-
derzoeken

1271
1506

2777

Percentage on-
nodige onder-
zoeken

2,tø
6,8

Uit tabel 48 blijkt, in tegenstelling tot de algemeen heersende
opvatting, dat ook "negatieve" röntgenonderzoeken waardevol zijn
voor de diagnostiek en voor de behandeling.

6.7 CONCLUSIES EN BESCHOUWINGEN

Onze prospectieve studie naar de waarde van 2777 röntgenonder-
zoeken, welke door 16 in een gezondheidscentrum werkzame huis-
artsen zijn aangevraagd, levert de volgende conclusies op :

1. Van de 2777 onderzoeken wordt $6,0% aangevraagd ter uitslui-
ting van een afwijking, 39.2$ ter bevestiging van een kli-
nisch vermoede diagnose en 3»9# ter bepaling van regressie,
progressie of status quo (ter controle). De resterende 0,9$
der onderzoeken worden om andere redenen aangevraagd.

2. Slechts in 7 gevallen, dit is 0,3$ van alle röntgenonder-
zoeken, wordt het onderzoek aangevraagd ter bescherming
tegen wettelijke aansprakelijkheidsstelling. Deze defen-
sieve geneeskunde heeft dus in onze studie een zeer beperk-
te omvang.

3. Van de 3^5 verrichte maagonderzo eken is 12,1$ aangevraagd
ter controle. De verklaring voor dit hoge percentage con-
trole-onderzoeken van de maag ia het feit dat het ulcus
pepticura, als meest voorkomende röntgenologische afwijking
van de maag, vaak door de huisartsen zelf wordt behandeld,
waarbij na afloop van de behandeling een controle-onderzoek
wordt aangevraagd. Daarentegen hebben onderzoeken van gal-
blaas, colon en nieren een laag percentage controles, o.i.
er op duidend dat bij afwijkende bevindingen aan deze or-
ganen eerder specialistisch advies wordt gevraagd.

k. Van de 1O9O röntgenonderzoeken, welke zijn aangevraagd om
een klinisch vermoede diagnose te bevestigen, blijkt k6,2$>
deze vermoede afwijking Haar te tonen. In meer dan de helft
der gevallen moet de aanvragende huisarts bij deze groep
patiënten zijn diagnose radicaal wijzigen ten gevolge van
de uitslag van het röntgenonderzoek : in 45,9$ toont het
röntgenonderzoek aan dat er geen afwijking bestaat, in 6,1$
wordt er een klinisch niet vermoede diagnose gesteld en in
1,8$ wordt er een ander resultaat verkregen.
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5. Röntgenologisch onderzoek van galblaas en colon heeft
resp. in 69,8% en 73> 7$ der gevallen een radicale ver-
andering van de klinische diagnostiek ten gevolge, in-
dien er tevoren van wordt uitgegaan dat er een afwij-
king in het spel is. De diagnostiek tp basis van anam-
neae en physisch-diagnostisch onderzoek blijkt bij gal-
blaas- of colonklachten moeilijk te :;ijn. Xn meer dan
2/3 van deze gevallen moet de aanvragende huisarts zijn
diagnose radicaal wijzigen.

6. Van de 1555 onderzoeken, welke zijn aangevraagd in de
verwachting dat er geen afwijkingen bestaan, blijkt
deze verwachting in 70,3$ der gevallen correct. In
20,3$ toont het röntgenonderzoek een diagnose aan,
waaraan slechts in zeer geringe mate is gedacht, in 8,8$
wordt er een totaal onverwachte diagnose gevonden en in
0,6$ levert het röntgenonderzoek een ander resultaat op.

7. In de gevallen waarin het röntgenonderzoek van de gal-
blaas is aangevraagd in de verwachting dat er geen af-
wijking zal bestaan, is' deze verwachting in 93,7$ cor-
rect. In de praktijk blijkt dat röntgenologisch onder-
zoek van de galblaas vaak wordt aangevraagd ter uit-
sluiting van galblaaspathologie bij atypische pijnklach-
ten in rug, borst en buik. In deze gevallen blijkt er ook
meestal geen galblaaspathologie te bestaan.

8. In 7,3$ van alle röntgenonderzoeken wordt er een nieuwe,
klinisch niet vermoede, afwijking gevonden.

9. Voor de röntgenonderzoeken van maag, colon en nieren be-
dragen deze percentages respectievelijk 12,9 - 12,3 en
16,9$.

10. Van de 2777 röntgenonderzoeken toont ^5,^$ een röntge^
nologische afwijking,welke ook klinisch van belang is,
in die zin dat de gevonden afwijking' consequenties heeft
voor de behandeling c.q. begeleiding van de patiënt. Dit
zijn de zogenaamde "positieve" onderzoeken en het gevon-
den percentage wordt de opbrengst genoemd.

Het is o.i. niet correct om het percentage "positieve"
onderzoeken als maatstaf te nemen voor de waarde van ge-
richt aangevraagde röntgenonderzoeken. Immers, de onder-
zoeken met als resultaat "geen afwijking"("negatieve" on-
derzoeken) zijn even waardevol; zij kunnen óf een kli-
nisch vermoede afwijking ontkennen, waardoor een onnodige
behandeling1 wordt voorkomen óf een klinisch vermoede nor-
maliteit bevestigen, waardoor patiënt en/of behandelend
arts worden gerustgesteld, verder onderzoek onnodig wordt
gemaakt of juist verdere diagnostiek in een bepaalde rich-
ting wordt gestuurd.

In onze studie hebben wij ook aangetoond dat "positieve"
en "negatieve" röntgenonderzoeken praktisch even waarde-
vol zijn zowel voor de diagnostiek als voor de behande-
ling c.q. begeleiding van de patiënt (conclusies 16, 20
en 25).
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11. Van de 442 wegens een skelettrauma aangevraagde rönt-
genonderzoeken, blijken er 97 een fractuur te tonen
en 10 een andere traumatische afwijking, zoals :
luxatie, bandlaesie, corpus alienutn. Percentueel be-
draagt deze opbrengst 24,2$.

12. Op het moment van aanvraag tot röntgenologisch onder-
zoek zijn de aanvragende huisartsen in 21,5$ der geval-
len zeker van hun diagnose, in die zin, dat zij hun kli-
nische diagnose "zeker wel" of "zeker niet" aanwezig
achten. Nå het röntgenonderzoek blijkt deze diagnostische
zekerheid in 91,7$ der gevallen te bestaan. Dank zij de
informatie van het uitgevoerde röntgenonderzoek zijn de
aanvragende huisartsen in de overgrote meerderheid der
gevallen zeker van hun klinische diagnose geworden.

13- Voor het totaal der 2777 röntgenonderzoeken geldt, dat
10,4$ der onderzoeken geen bijdrage levert aan de diag-
nostiek, m.a.w. hun diagnostische waarde is nul.

14. Voor de hersenschedel bedraagt het percentage der on-
derzoeken, welke geen waarde hebben voor de diagnostiek,
23,7$. Dit percentage is statistisch significant hoger
dan de percentages der andere röntgenologische onder-
zoeken.

15. De röntgenonderzoeken, welke worden aangevraagd om een
afwijking uit te sluiten, hebben praktisch eenzelfde
diagnostische waarde als de röntgenonderzoeken,welke wor-
den aangevraagd om een klinisch vermoede diagnose te be-
vestigen. De onderzoeken daarentegen welke ter control«
worden aangevraagd, hebben voor de diagnostiek een duide-
lijk lage waarde: in 30,8$ der gevallen bedraagt hiervoor
de diagnostische waarde nul.

16. "Negatieve" röntgenonderzoeken - onderzoeken waarbij rönt-
genologisch geen afwijkingen worden gevonden - blijken wel
degelijk diagnostisch waardevol te zijn. Vel is de diagnos-
tische waarde gemiddeld iets lager dan die der "positieve"
onderzoeken.

17. Voor het totaal der 2777 onderzoeken geldt dat in 1,1$ der
gevallen geen of een zeer geringe bijdrage wordt geleverd
aan de behandeling c.q. begeleiding van de patiënt. Hun
behandelingswaarde is nul.

18. Voor de hersenschedel geldt dat 15,8̂ 6 der röntgenonder-
zoeken geen waarde hebben voor de behandeling c.q. bege-
leiding van de patiënt. Dit percentage is statistisch sig-
nificant hoger dan de percentages van de andere röntgenon-
derzoeken.

19. De röntgenonderzoeken,welke worden aangevraagd om een af-
wijking uit te sluiten,hebben praktisch eenzelfde waarde
voor de behandeling van de patiënt als de röntgenonder-
zoeken welke worden aangevraagd om een klinisch vermoede
diagnose te bevestigen. Ook de onderzoeken welke ter con-
trole worden aangevraagd zijn belangrijk voor de behande-
ling c.q. begeleiding van de patiënt.
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20. "Negatieve" röntgenonderzoeken zijn voor de behandeling
c.q. begeleiding bijna even waardevol als "positieve"
onderzoeken.

21. Van de 2777 verrichte röntgenonderzoeken zijn er slechts
5 die én geen vaarde hebben voor de diagnose én geen
vaarde hebben voor de behandeling van het ziektebeeld;
deze vormen 0,2$ van alle onderzoeken.

Wanneer men als criterium voor "onnodig aangevraagd"
aanneemt dat én de diagnostische vaarde én de behande-
lingswaarde nul moet zijn, dan kan men stellen dat 0,2$
der uitgevoerde röntgenonderzoeken onnodig zijn aange-
vraagd .

Neemt men het criterium ruimer, in die zin dat ook de
onderzoeken met een geringe diagnostische vaarde in
combinatie met een geringe behandelingswaarde ertoe
vorden gerekend, dan is 4,8$ der röntgenonderzoeken
onnodig aangevraagd. Jn het vervolg zullen vij dit ruime
criterium hanteren. Ook in onze definitie van "onnodig
aangevraagd" hebben vij dit ruime criterium gehanteerd.

22. Er zijn 1O6 onderzoeken (3,8$) die vel belangrijk zijn
voor de diagnostiek, doch niet voor de behandeling. Om-
gekeerd zijn er 1052 onderzoeken (37,9$), die velisvaar
geen of weinig vaarde hebben voor de diagnostiek, maar
wel waardevol sijn voor de behandeling c.q. begeleiding
van de patiënt. De resterende 1485 onderzoeken (53,5$)
zijn zovel van betekenis voor de diagnostiek als ook
voor de behandeling.

23. Er is één soort röntgenonderzoek, waarvan het percentage
"onnodig aangevraagd" statistisch significant lager is
dan het gemiddelde. Het betreft de onderzoeken van de
maag, waarvoor het percentage "onnodig aangevraagd"
slechts 1,0$ bedraagt.

24. De reden tot aanvraag van het röntgenonderzoek is niet
van invloed op het percentage "onnodig aangevraagde"
onderzoeken. De percentages voor de aanvraagredenen :

. ter bevestiging van een klinisch vermoede diag-
nose;

. ter uitsluiting van een afwijking;

. ter controle;

zijn statistisch niet significant afwijkend. De percen-
tages bedragen respectievelijk 2,2$, 6,&f> en 3,7$.

25. Xn tegenstelling tot de algemeen heersende opvatting
blijken "positieve" en "negatieve" röntgenonderzoeken
geen statistisch significant verschil te tonen in het
aantal "onnodig aangevraagde" onderzoeken. Voor de "po-
sitieve" en de "negatieve" onderzoeken bedragen de per-
centages respectievelijk 2,4$ en 6,8$.
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SAMENVATTING

In de laatste decennia bestaat er in de geïndustrialiseerde
landen, waaronder Nederland, een voortdurende expansie van
de radiodiagnostiek.
Deze expansie gaat gepaard met toenemende kosten, die zovel
van economische als van biologische aard zijn.
Bezorgdheid over deze toenemende kosten heeft de vraag doen
rijzen of de kosten vel opwegen tegen de baten. Onder de ba-
ten van het röntgenonderzoek verstaan wij de vaarden velke
het röntgenonderzoek heeft voor de diagnostiek en voor de
behandeling van het ziektebeeld.
Het is noodzakelijk, dat er een balans vordt opgesteld van
kosten en baten. Het is de aanvragende arts die ons inziens
deze kosten en baten moet afvegen.
Over de kosten in financiën en in stralensohade zijn tal-
rijke publicaties verschenen. De baten van het röntgenonder-
zoek zijn echter onvoldoende bekend; de literatuur hierover
is schaars.

Wij hebben een prospectief onderzoek opgezet en uitgevoerd
naar de diagnostische vaarde en behandelingsvaarde van rönt-
genologische onderzoeken,velke door "\6 in een gezondheids-
centrum verkzame huisartsen verden aangevraagd.
Aan deze meewerkende huisartsen is gevraagd om in een door
ons ontvorpen enquête-formulier aan te geven,hoe groot de
invloed van het röntgenonderzoek is geveest op hun diagnos-
tisch denken en hun behandelingsplan.

Het is onze opzet geveest om, in het kader van een kosten-
ba ten balans, naast het bepalen van de diagnostische vaarde
en de behandelingsvaarde van het röntgenonderzoek - de baten
- ook de kosten te belichten.
Daarom hebben vij in hoofdstuk I aandacht besteed aan de
economische aspecten en in hoofdstuk II aan de biologische
aspecten van de radiodiagnostiek. Met het 'oog op de biolo-
gische aspecten bestaan dosisbeperkende maatregelen, waar-
van in hoofdstuk III een samenvatting is gegeven. Hoofdstuk XV
geeft een overzicht van publicaties omtrent de vaarde van
röntgenologische onderzoeken. Omdat onze studie betrekking
heeft op de aanvragen tot röntgenonderzoek door huisartsen,
is in hoofdstuk V de relatie belicht tussen huisarts en ra-
diodiagnostiek. In hoofdstuk VI is het onderwerp van dit
proefschrift beschreven met de bevindingen en de conclusies.

De economische aspecten van de radiodiagnostiek zijn in
hoofdstuk I besproken. De radiodiagnostiek kost in Nederland
per jaar + -j- miljard gulden; dit is 2,3/6 van de totale uit-
gaven voor de gezondheidszorg.
Uit enkele studies blijkt, dat er praktisch geen "onnodig"
gebruik van de radiodiagnostiek bestaat : slechts een klein
percentage van de gericht aangevraagde röntgenonderzoeken
levert geen of een geringe bijdrage aan de diagnostiek en/of
aan het behandelingsplan. Ook de defensieve geneeskunde
blijkt maar een klein percentage van de röntgenonderzoeken
uit te maken.
Beperkingen van het aantal röntgenonderzoeken zijn maar in-
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cidenteel mogelijk. Zo kunnen, dankzij het verminderd voor-
komen van tuberculosis, bepaalde routine-onderzoeken en be-
volkingsonderzoeken achterwege blijven. Bij sommige onder-
zoeken kan het aantal opnamen per onderzoek worden vermin-
derd en bij een bepaalde vraagstelling kan het aantal onder-
zoeken worden beperkt.
Verder zijn de uitgaven voor deze waardevolle radiodiagnos-
tiek niet eens zo groot, wanneer ze worden vergeleken met
de grote sommen geld,die jaarlijks aan artikelen worden uit-
gegeven, waarvan het nut niet altijd even duidelijk is.

De biologische aspecten, welke in hoofdstuk II aan de orde
komen, betreffen de schadelijke gevolgen die door de ioni-
serende stralen kunnen worden veroorzaakt.
Er bestaat geen direct bewijs dat kleine doses straling,
zoals in de radiodiagnostiek worden gebruikt, bij de mens
carcinogene effecten, genetische effecten of effecten door
prenatale bestraling hebben.
De risicoschattingen voor kleine doses straling bij de mens
zijn verkregen door lineaire extrapolatie van bij hoge do-
ses straling verkregen effecten bij dieren, welke vervolgens
getransponeerd zijn naar de mens. Het is niet bekend met
welke graad van zekerheid deze extrapolatie en transponatie
mogen worden gedaan.
De bevolkingsdoses t.g.v. de radiodiagnostiek zijn van de-
zelfde orde van grootte als de doses t.g.v. de natuurlijke
achtergrondstraling. In woongebieden waar de bevolkingsdo-
ses t.g.v. deze achtergrondstraling 5-10 x zo hoog zijn,
is geen verhoogde frequentie gevonden van raaligniteiten
of van genetische afwijkingen.
Bij een eventueel wel bestaan van schadelijke biologische
effecten door de toepassing van diagnostische röntgenstralen,
kan de levenslange toepassing van de radiodiagnostiek een
zelfde verkorting van de levensduur geven alt het levenslang
drinken .van.koffie en het gebruik van de antioenceptie-pil.
Uit de hier vermelde feiten is het duidelijk dat er een grote
mate van onzekerheid heerst over het bestaan van nadelige
biologische effecten door kleine doses diagnostische rbntgen-
straling. Als een veiligheidsmaatregel dient men van de meest
ongunstige situatie uit te gaan en rekening te houden met het
wel bestaan van een zeker risico.

Het is daarom zaak om de doses t.g.v. de radiodiagnostiek zo
laag mogelijk te houden door het toepassen van dosesbeperkende
maatregelen, welke in hoofdstuk III zijn besproken.
Er zijn twee uitgangspunten voor dosisbeperkende maatregelen.
Enerzijds mogen er geen onnodige stralendoses voor het ge-
wenste onderzoek worden gebruikt. Zowel procedure-factoren
als technische factoren vormen hiertoe een bijdrage. Ander-
zijds mogen er geen "onnodige" röntgenonderzoeken worden ver-
richt .
Een röntgenonderzoek is door ons als "onnodig" gekwalificeerd
indien bij het afwegen van kosten en baten blijkt, dat de ba—
ten nihil of gering zijn in die zin, dat er geen of weinig
bijdrage wordt geleverd aan de diagnostiek en aan het behan-
delingsplan. Het is de behandelend arts die bij de aanvraag
tot röntgenologisch onderzoek de kosten en de baten tegen el-
kaar moet afwegen.
Uit het feit, dat er een wereldwijde expansie van de radio-
ui agnostiek bestaat, kan men afleiden dat bij dit afwegen van
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kosten en baten, de balans doorslaat naar de batenzijde.
Uit enkele tot nu toe verschenen publicaties over de waar-
de van gericht aangevraagde röntgenonderzoeken blijkt, dat
het percentage "onnodige" onderzoeken ligt tussen h en 10$.
Ook het percentage der onderzoeken, dat is aangevraagd als
bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheidsstelling -
en welke dus ook als onnodig kunnen worden gekwalificeerd -
blijkt klein te zijn.
Op het gebied van routine-onderzoeken en bevolkingsonder-
zoeken komen er wel "onnodige" onderzoeken voor. Het is de
taak van de verantwoordelijke autoriteiten (Ministerie van
Volksgezondheid ?, Koninklijke Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst ?, Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnos-
tiek ?) om hieraan ruim bekendheid te geven en adviezen en
instructies uit te vaardigen.

In hoofdstuk IV is een overzicht gegeven van de literatuur
over de waarde van röntgenologische onderzoeken. De studies
dienaangaande zijn, naar de gebruikte methodiek, in h groe-
pen in te delen.
Studies van de eerste groep hebben de opbrengst aan afwij-
kende onderzoeken bepaald, het aantal zogenaamde "positieve"
onderzoeken. Deze studies naar de opbrengst hebben betrek-
king op bevolkingsonderzoeken, routine-onderzoeken en gericht
aangevraagde röntgenonderzoeken.
De tweede groep studies heeft een kosten-baten balans opge-
steld, waarbij als parameter het aantal mensenleven« is ge-
nomen, dat enerzijds verloren gaat en anderzijds gered wordt
door de toepassing van de radiodiagnostiek. Deze methodiek
is toegepast bij de bepaling van de waarde van bevolkings-
onderzoeken.
Tot de derde groep behoren studies die het klinisch belang
van de röntgenonderzoeken hebben bepaald. Deze studies heb-
ben onderzocht hoe de diagnostiek en de behandeling zich al
of niet wijzigen onder invloed van de informatie van het
röntgenonderzoek. De invloed wordt als het ware kwalitatief
bepaald. Deze methodiek is recent veel toegepast bij de be-
paling van de waarde van de computer-tomografie.
Bij de vierde groep studies is bepaald in welke mate het
röntgenonderzoek invloed heeft op de diagnostiek. De invloed
wordt dus kwantitatief uitgedrukt. In de Amerikaanse studie
naar de "efficacy" van het röntgenonderzoek is hiervoor ge-
bruik gemaakt van het Theorema van Bayes, dat in hoofdstuk IV
uitvoerig wordt besproken.
In onze eigen studie hebben wij voor de bepaling van de waar-
de van het röntgenonderzoek gebruik gemaakt van zowel de kwa-
litatieve als de kwantitatieve methode; om verschillende re-
denen hebben wij echter afgezien van het gebruik van het Theo-
rema van Bayes.

Omdat onze studie betrekking heeft op door huisartsen aange-
vraagde röntgenonderzoeken, is in hoofdstuk V aandacht besteed
aan de ralatie : huisarts-radiodiagnostiek.
Tegenover de argumenten vóór toelating van de huisarts tot de
röntgenafdeling staan bezwaren, welke vooral door medische spe-
cialisten worden aangevoerd. Deze bezorgdheid van de specialist
dient men ernstig te nemen.
De bezwaren hebben vooral betrekking op een onvoldoende onder-
legd zijn van de huisartsen betreffende de mogelijkheden en de
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beperkingen van de radiodiagnostiek.
Om deze bezwaren uit de weg te ruimen zal ons inziens aan 2
voorwaarden moeten worden voldaan. Enerzijds zal de huisarts
tijdens zijn opleiding een stage radiodiagnostiek moeten vol-
gen, waarna de verkregen kennis op peil moet worden gehouden
door middel van "postgraduate1* cursussen. Anderzijds zullen
voor de huisarts regelmatig besprekingen met de uitvoerende
radiologen moeten worden ingevoerd.

In hoofdstuk VI komt ons eigen onderzoek ter sprake. Na een
korte inleiding, waarin nog eens het doel van onze studie wordt
uiteengezet, worden achtereenvolgens de definities, de gebruik-
te methodiek, het enquête-formulier met de instructies, het ver-
zamelde materiaal en de bevindingen beschreven. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met de conclusies en beschouwingen.
Bij onze definiëring van "waarde" van het röntgenonderzoek zijn
wij, evenals het Amerikaanse onderzoek naar de "efficacy" van
het röntgenonderzoek, uitgegaan van 3 niveaus van waarde : de
diagnostische waarde, de behandelingswaarde en de uiteindelijke
waarde. In onze studie zijn alleen de diagnostische waarde en
de behandelingswaarde bepaald.

Om een inzicht te krijgen in de diagnostische waarde, hebben
wij zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve methode (hoofd-
stuk IV) gebruikt.
Om een kwalitatief inzicht te krijgen in de invloed, welke het
röntgenonderzoek heeft op het diagnostisch denken van de aan-
vrager, is de reden van aanvraag vergeleken met het resultaat
van het röntgenonderzoek.
Voor de kwantitatieve bepaling van de diagnostische waarde heb-
ben wij de aanvragende huisartsen verzocht om de waarschijnlijk-
heid van hun klinische diagnose, zovel van vóór als van nå het
röntgenonderzoek, op te geven volgen* een bepaalde gradatie.
De verkregen informatie van het aangevraagde röntgenonderzoek
zal al of niet éen wijziging geven in -leze waarschijnlijkheden.
Se mate van wijziging is een maatstaf voor de invloed van de
informatie van het röntgenonderzoek en is dpor ons gewaardeerd
in een cijferscore van nul tot en met vier.
De waarde van het röntgenonderzoek voor de behandeling hebben
wij door de aanvragende huisartsen als een subjectief oordeel
laten opgeven in een cijferscore, eveneens lopend van nul tot
en met vier.
Vervolgens is in hoofdstuk VI het door ons gebruikte enquête-
formulier beschreven met de instructies zoals wij die aan de
meewerkende huisartsen hebben verstrekt. Ook de assistentes
van deze huisartsen zijn in de instructie betrokken geworden.
Ons onderzoek heeft betrekking gehad op alle aanvragen tot'
röntgenologisch onderzoek door 16 in een gezondheidscentrum
werkzame huisartsen in de periode 14 april tot en met 31 okto-
ber 1975* Bij dit centrum waren in totaal ruim 43.000 patiën-
ten ingeschreven.
In de onderzoekperiode zijn 2777 voor verdere statistische be-
werking bruikbare röntgenonderzoeken aangevraagd en uitge-
voerd .
Onze studie heeft o.a. de volgende resultaten opgeleverd :
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. Van de 2777 röntgenonderzoeken zijn 56,0$ aangevraagd
ter uitsluiting van een afwijking, 39,256 ter bevesti-
ging van een klinisch vermoede diagnose, 3,956 ter be-
paling van regressie, progressie of status quo en 0,9$
om een andere reden;

. Slechts 0,3$ der onderzoeken is aangevraagd ter bescher-
ming tegen wettelijke aansprakelijkheidsstelling;

. In de gevallen, dat het röntgenonderzoek is aangevraagd
om de klinisch vermoede diagnose te bevestigen (39,256),
dient deze diagnose in meer dan de helft der gevallen
radicaal te worden gewijzigd door de informatie van het
rönt genonder z o ek;

. Van de röntgenonderzoeken, welke zijn aangevraagd in de
verwachting dat er geen afwijkingen bestaan (56,056),
blijkt meer dan een kwart wel een afwijking te tonen;

. De opbrengst aan "positieve" röntgenonderzoeken bedraagt
voor het totaal 45,456;

. Voor de 442 wegens een skelettrauma aangevraagde röntgen-
onderzoeken, is de opbrengst aan "positieve" onderzoeken
2 4 , 2<jt>;

. Vóór het röntgenonderzoek zijn de aanvragende huisartsen
in 21,556 der gevallen zeker van hun diagnose, né. het
röntgenonderzoek bedraagt dit percentage 91,7$;

. In 10,456 der onderzoeken wordt gean bijdr; ?e geleverd
aan de diagnostiek en in 1,156 geen bijdrage aan de be-
handeling;

. Volgens onze definitie van "onnodige" röntgenonderzoeken
(hoofdstuk III), is 4,8?6 van de 2777 onderzoeken "onno-
dig" aangevraagd;

. De röntgenonderzoeken, die worden aangevraagd om norma-
liteit aan te tonen, zijn voor de diagnostiek en de be-
handeling even waardevol als de onderzoeken die worden
aangevraagd om een vermoede diagnose te bevestigen;

. In tegenstelling tot de algemeen heersende opvatting
blijken "negatieve" röntgenonderzoeken net zo goed waar-
devol te zijn voor de diagnostiek en de behandeling als
"positieve" onderzoeken«
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SUMMARY

During the past few decennia there has been a continuous
expansion in the field of diagnostic radiology in the indus-
trialized world, including the Netherlands.
This expansion goes hand in hand vith an ever increasing ex-
penditure both of an economical and of a biological nature.
Concern about this growth in expenditure has raised the ques-
tion, wether or not the costs are in proportion to the bene-
fits. By benefits of diagnostic radiology we understand the
values which X-ray examinations have for the diagnosing and
management of medical syndromes.
Jt is necessary that a balance be drawn up of the global costs
and benefits. It is the general practitioner applying for an
X-ray examination who, in our view, should assess the costs
and benefits and draw up the balance-sheet.
Numerous publications haved appeared concerning the costs both
in money and in harmful effects of radiation. The benefits re-
sulting from X-ray examinations, however, are insufficiently
known; literature on this subject is scarce.

¥e have started and carried out a prospective inquiry into the
diagnostic value and management value of a number of X-ray exa-
minations, which had been applied for by 16 general practitioners
practising in a health centre.
These co-operating physicians have been invited to indicate on
a questionnaire, drawn up by us, how great the influence of
the radiodiagnoses has been on their own diagnostic thinking
and their treatment planning and methods.

Our purpose has been to make, in the context of a cost-benefit
balance, an assessment not only of the diagnostic value and
management value of X-ray examinations -the benefit side- but
also a survey of the costs involved.
That is the reason why, in Cii.X, the economical aspects have
received special attention and, in Ch.XX, the biological as-
pects of diagnostic radiology. As regards- the biological as-
pects there exist dose-restrictive measures, of which a sum-
mary is given in Ch.XXX. Chapter XV gives a conspectus of
publications about the value of radiological examinations.
Since our study is concerned with applications for those exa-
minations by general practitioners, the relation between the
G.P. and diagnostic radiology is elucidated in Ch.V. In Ch.VX
the subject of this dissertation is set out in detail, together
with our findings and conclusions.

The economical aspects of diagnostic radiology have been dis-
cussed in Chapter I. The total cost of diagnostic radiology
in the Netherlands amounts to about half a milliard dutch
guilders, which is 2,356 of all public health expenses.
As a result of several studies made, it appears that practi-
cally no "unnecessary" use of radiodiagnosie exists: only a
small percentage of the examinations, applied for with a spe-
cific purpose in mind, does not contribute at all, or only
slightly, to diagnosing and/or treatment planning. The defen-
sive medical practice likewise accounts for only a small per-
centage of X-ray examinations.
Restrictions in the number of examinations are only inciden-
tally possible. Thus,thanks to the fact that tuberculosis but
seldom occurs, certain routine-examinations and population-
examinations can be omitted.
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In some examinations the number of X-ray photographs in each
case can be reduced and in certain medical problems the num-
ber of examinations can be restricted.
Moreover the expenses for that valuable diagnostic radiology
are not so heavy after all, vhen compared with the large a-
mounts of money which are yearly spent on articles the use-
fulness of which is not always as clear as all that.

The biological aspects, which come up for discussion in Chap-
ter II. deal with the harmful effacts which can be caused by
ionizing radiation..
There it no direct evidence that small doses of radiation,
such as are used in diagnostic radiology, have carcinogenic
effects on human beings, or genetic effects or affects emana-
ting from pre-natal radiation.
The estimates of the amount of risk run through the applica-
tion of small doses of radiation in man, are obtained by li-
neair extrapolation of affects on animals of high doses of
radiation, which are then transferred onto man. It is not
known with what degree of certainty this extrapolation and
transfer may be performed.
The population-doses, resulting from diagnostic radiology,
are of the same order of magnitude as the doses, originating
from natural background radiation. In residential quarters,
where the population-doses, as a result of that background
radiation, are 5 to 10 times as high, no increased frequency
of malignancy or of genetic abnormalities has bssn. found.
Should there indeed exist harmful biological effects from
the application of diagnostic X-rays, then the lifelong appli-
cation of diagnostic radiology can produce a shortening of
life-span similar to the lifelong drinking of coffee or the
use of the contraceptive pill.
It is clear from the above-mentioned facts, that a good deal
of uncertainty prevails as regards the existence of harmful
biological effects, resulting from small doses of diagnostic
radiation. As a safety measure one should choose the most un-
favourable situation as point of departure and take into ac-
count the possibility of the existence of a certain risk.

It is therefore very important to keep the doses, resulting
from diagnostic radiology, as low as possible by means of
dose-restricting measures, which have been discussed in Chap-
ter III.
There are two points of departure as regards dose-restrinting
measures. On the one hand no unnecessary" radiation-doses may
be used for the examination desired. Both procedure factors
and technical factors constitute a contribution to that effect.
On the other hand no "unnecessary" X-ray examinations may take
place.
An X-ray examination is termed "unnecessary" by us, if in
counterbalancing costs against benefits, it is apparent that
the benefits are non-existent or very slight in the sense that
no contribution or just a small contribution is made to esta-
blishing the diagnosis and to treatment planning. It is the
G.P-. who should counterbalance costs against profits when ap-
plying for the X-ray examination.
From the fact that there exists a worldwide expansion of the
use of radiodiagnosis, it may be inferred, that in counter-
balancing of costs and benefits, the balance is tipped in fa-
vour of the profit scale.
From some of the literature published up to now about the va—
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lue of X-ray examinations requested for a specific reason,
it is evident that the percentage of "unnecessary" examina-
tions fluctuates between h and 10$.
The percentage, too, of examinations applied for in view of
protection against legal liability procedures -and which may
therefore also be termed "unnecessary"- appears to be small.
In the field of routine-examinations and population-screening
"unnecessary" examinations do exist. It belongs to the task
of the responsible authorities (Ministry of Public Health?,
Royal Society for the Promotion of Medical Science?, Dutch
Society of Diagnostic Radiology?) to give wide publicity to
that effect and to issue advices and instructions.

In Chapter IV one finds a synopsis of the literature about
the value of X-ray examinations. The studies about this sub-
ject may be divided into h groups, according to the methods
used.
Studies of the first group have determined the yield of ano-
maly examinations, the number of so-called "positive" exami-
nations. These inquires into the yield concern population exa-
minations, routine examinations and X-ray examinations for a
specific reason.
The second series of studies has drawn up a cost-benefit ba-
lance in which as parameter the number of human lives has been
taken, which are on the one hand lost and ou the other hand
saved by the use of diagnostic radiology. This Kind of method
has been used in the evaluation of population examinations.
In the third category of studies we find those which have
assessed the clinical importance of X-ray examinations. These
studies had as objective how the diagnoses and treatments un-
dergo changes under the influence of the results of the X-ray
examinations. That influence is as it were assessed qualitati-
vely. This method has been often applied recently in connec-
tion with the evaluation of computer-tomography.
In the fourth group of studies it has been established in what
measure X-ray examinations exercise an influence on the ma-
king of diagnoses. The influence is therefore assessed quali-
tatively. In the American study regarding the "efficacy" of
X-ray examinations, there has been, for that purpose, made
much use of the Bayes Theorem, of which an extensiv. des-
cription is found in Chapter IV.
Xsi our own study we have made use of both the qualitative and
the quantitative methods for the assessment of the value of
X-ray examinations; for various reasons, however, we have de-
sisted from the use of Bayes Theorem.

Because our study is related to X-ray examinations applied
for general practitioners, attention is paid in Chapter V to
the relation: G.P. and diagnostic radiology- ~~~~"*~~~
Against the arguments in favour of the admission of general
practitioners to the radiological departments, objections
exist which are being raised especially by medical specialists.
These apprehensions of specialists should be taken seriously.
The objections have especially to do with a lack of acquain-
tanceship of the G.P. as regards the possibilities and limi-
tations of diagnostic radiology.
In order to remove those objections two conditions must, in
our view, be fulfilled. On the one hand the G.P. must follow
a course in the theory and practice of diagnostic radiology
during his training period, after which the knowledge, thus
obtained, should be kept up to the mark by means of "postgra-
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duate" courses. On the other hand regular discussions be-
tween G.P. and practising radiologists should be organized.

In Chapter VI our own study comes up for discussion. After
a short introduction in which the purpose of our study is
once more explained, we have successively described the de-
finitions, the methods used, the questionnaire with the in-
structions, the material collected and the findings. The
chapter finishes with the conclusions and observations.
For our definition of "value" of the X-ray examination we
have, just like the American study into the "efficacy" of
radiological examinations, taken as starting-point 3 levels
of value: the diagnostic value, the management value and the
ultimate value. In our study only the diagnostic and manage-
ment values have been assessed.
In order to obtain an insight into the diagnostic value, we
have used both the qualitative and the quantitative methods
(Ch.IV).
In order to obtain an insight into the qualitative influence,
which the X-ray examination exercises on the diagnostic thin-
king of the applicant, the reason of the application is com-
pared with the outcome of the X-ray examination.
For the quantitative assessment of the diagnostic value we
have requested the applying general practitioners to note
down the probability of their clinical diagnoses, both before
and after the X-ray examination, according to a certain sys-
tem of gradation. The information obtained as a result of the
X-ray examination requested will , or will not, cause a modi-
fication in those probabilities. The measure of modification
is normative for the influence of the information provided by
the X-ray examination and has been evaluated by us in a mar-
king score of zero through four.
The value of the X-ray examination for the treatment has, at
our request, been noted down by the applying physicians, as a
subjective judgement, in a cypher-score running likewise from
zero through four.
Then, in Chapter VI, the questionnaire us.ed by us has been
described, together with such instructions as were issued to
the co-operating general practitioners. The assistents of tho-
se physicians have also been involved in the instructions.
Our research has been concerned with the requests for X-ray
examinations made by 16 general practitioners actively prac-
tising in a health center, in the space of time between April
Ihtli. to October 31st, 1975 inclusively. More than 2*3,000 pa-
tients altogether were registered in this centre.
In the research period 2777 X-ray examinations suitable,for
further statistical compilation were applied for and carried
out.
Our study has yielded the following: results, among others:

. Out of the 2777 X-ray examinations 56.056 were applied for
in view of ruling out an anomaly, 39«2$ for confirmation
of a clinically suspected diagnosis, 3.9$ for ascertaining
regression, progression or status quo and 0.9$ for another
reason;

. Only 0.3$ of the examinations was applied for as a pro-
tection against legal liability claims;

. In the cases where the X-ray examination was applied for
in order to confirm a clinically suspected diagnosis (39.
this diagnosis needs to be radically modified in more than
half the cases by the information obtained from the X-ray
examination;
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. Out of the X-ray examinations which were applied for in
the expectation that there were no anomalies (56'.0$), in
more than a quarter of cases there apparently does shown
up an anomaly;

. The yield of "positive" X-ray examinations amounts to
45.4% altogether;

. As regards the 442 X-ray examinations applied for be-
cause of a skeleton trauma, the yield of "positive" exa-
minations amounts to 24.2%;

. Before the X-ray examination the general practitioners,
who applied for it, ara sure of their diagnosis in 21.5%
of the cases; after the examination this percentage rises
to 91-7%;

. In 10.4% of the examinations these are of no avail as re-
gards the diagnostic thinking and in 1.1% no contribution
is made as concerns clinical treatment;

. According to our definition of "unnecessary" X-ray exami-
nations (chapter III) 4.8% of the 2777 examinations was
applied for "unnecessarily"!

. The X-ray examinations, which are applied for in order to
show up normality, are as valuable for the diagnosis and
management as those, which are applied for in order to
confirm a suspected diagnosis;

. Contrary to common opinion "negative" X-ray examinations
are apparently as valuable for diagnosis and treatment
as "positive" ones.
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BIJLAGEN

1. Protocol-concept van American College of Radiology (A.C.R.).

2. Definitieve protocol van American College of Radiology
(A.C.R.).

3' Ons enquête-formulier.

h. Totaal aantal röntgenologische verrichtingen met absolute en
relatieve verdeling.

5» Acht onderzoekgroepen, verdeeld naar leeftijd en geslacht.

6. Verband tussen aanvraagreden en aanvraagresultaat voor het
totaal der röntgenonderzoeken.

7« Verband tussen hoofdaanvraagredenen en hoofdaanvraagresul-
taten voor de acht onderzoekgroepen.

8. Totaal aantal röntgenologische diagnosen met absolute fre-
quenties.

9' Relevante waarschijnlijkheden der klinische diagnosen vóór
en nå het röntgenonderzoek met relatieve verdeling.

10. Verband tussen diagnostische waarden en behandelingsvaarden
voor de acht onderzoekgroepen en de belangrijkste subgroepen.

11. Verband tussen diagnostische waarden en behandelingsvaarden
voor de drie hoofdredenen van aanvraag tot röntgenonderzoek.

12. Verband tussen diagnostische vaarden en behandelingsvaarden
voor de "positieve" en de "negatieve" onderzoeken.
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Bi.ilage 1 : Protocol-ontwerp zoals het i s opgesteld door de
"Efficacy-Commissie" van ae American College of B i-iiology.

AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY EFFICACY STUDY

PART I Protocol Number L G P - 4

PROTOCOL FOR RADIOLOGY EXAMINATION; PATIENT SELECTION

Patient
I .D.No.
Date *

I. To be completed by the Referring Physician before Radiological Examination.

Al . What established or chronic medical problem effect the body part to be
examined ? none or .

A2. What new or additional medical problems or complications are suspected
now in this body part?

Dxl. Dx2.
Dx3. Dx4.

A3. Estimate the probability that each diagnosis i s :
Dxl Dx2 Dx3 Dx4

present
not present
should equal 100% 100% 100% 100%

B. Suppose Dxl in A proves to be correct. What are your expectations about
whether the examination performed will establish or strongly suggest this
diagnosis ? (And so on for Dx2, 3, and 4).

Dxl Dx2 Dx3 Dx4
will confirm
will not confirm
should equal 100% 100% 100% ioo%

C. Has the patient had earlier radiologie examination'to diagnose his current
problem? Yes No Don't know

D. What benefits are anticipated from this examination? (Rank 1, 2, 3, as many
as apply, in order of importance).
1. Confirm diagnosis; baseline for prognosis and or therapy.
2. Reassurance body part is normal.
3. Follow progression or regression of abnormality.
4. Localization before or after manipulation or excision.
5. Detect complications of known disorder.
6. Protection from malpractice litigation.
7. Other: specify

E. Is this patient insured or sponsored? Yes No

Don't know

Your signature

* Please use the date form was completed.
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Vervol« bi.ilage 1 :

AMERICAN COLLEGE OF RAOIOLOGY EFFICACY STUDY

PART II Protocol Number _

PROTOCOL FOR RADIOLOGY EXAMINATION: RESULTS OF X-RAY STUDY

Patient
I.D.N0.
Date *

II. To be completed by Radiology Staff:

A. Radiological procedure followed^

B. Radiologie Diagnosis
1 .
2.
3.

II' To be completed by the Referring Physician:

A. After viewing radiographs and/or reading radiology reports what
differential diagnosis (Dxi applies to your patient's problem ?

Dxl . Dx2.
Dx3. Dx4.

B. Estimate the probability that each of the conditions diagnosed
Dxl Dx2 Dx3 Dx4

is present
is not present
should equal ' 100% 100% 100% 100%

C. Compare the radiologie information with all prior information. Which
was more important for your present diagnosis?

Dxl Dx2 Dx3 Dx4
radiologie info.
prior information
should equal 100% 100% 100% 100%

D. What benefits resulted from the radiologie examination? (Rank 1, 2,
3, as many as apply, in order of importance).

1. _____ Confirm diagnosis; baseline for prognosis and or therapy.
2. _____ Reassurance body part is normal.
3. _____ Follow progression or regression of abnormality.
4. Localization before or after manipulation or excision.
5. Detect complications of known, disorder.
6. Protection from malpractice litigation.
7. Other: specify

Your signature_

* Please use the date form was completed.
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Bijlage 2 : Definitief enquêteformulier zoals dat is gebruikt in het
door de American College of Hadiology gesponsorde onder-
zoek naar de "efficacy" van röntgenonderzoeken.

First Name

Date of Birth (estimate if necessary) Sex

_Patient I. D. (if known)

Case Number

AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY - EFFICACY STUDY: ABDOMEN-EMERGENCY

PART 1 (TO BE COMPLETED BY CLINICIAN BEFORE RADIOLOCIC PROCEDURE)
(See CLINICIAN'S HANDBOOK for guidance in completing this form.)

A. Clinical Data: For each entry check one bon only. (Y-Yes. N-No. '-Equivocal. ND-Not Determined)

WAS FOUNDY N f ND

D.

WAS REPORTED

Recent Trauma

Indigestion

Abdominal Pain

Nausea or Vomiting

Change in Bowel Habits

Hematemesis or Melena

Fever or Chills

Abnormal Urination

Abnormal Menstruation

Other
(Specify!

Y N •> ND

Physical Evidence of Injury

Abdominal Tenderness

Spacm or Guarding

Mass

Enlarged Organ

Jaundice
Oistention or Abnormal

Bowel Sounds

Evidence of Alcoholism

Abnormal Urinalysis

Previous Abdominal Surgery

Other
(Specify)

B. What is your patient's one PROBLEM that causes you to request this examinat ion 9 ___
CoHêT™

C. 1) For the problem in B, state the most important prospective radiographically-relevant DIAGNOSIS
which prompts this procedure. Code: ̂ ^

2) ' What are your odds or probability estimate that the diagnosis in "C-l" will prove correcf

I) For the problem in B, state the most likely prospective radiographically-relevant DIAGNOSIS
("normal" may be used) which prompts this procedure (only if different than the diagnosis in C).

Code:

2) What are your odds or probability that the diagnosis in "D-l" will prove correct** __%_____r__

E. What is the one major reason for this procedure'' (Check one box only)

I | Prove part normal f' ^Confirm no change f I Institutional policy

| j Confirm diagnosis 1 (Show change in disease or healing I I Teaching or research

'[^[investigate diffuse suspicions^ Assess length, position, etc. F~l Medical-legal

L J O t n e r

F. Are you presently aware of patient's medical insurance status*'

j ^| Not Aware Believe patient is: Insured f"'̂  Not Insured T~l

Your Name and/or ACR I. D. Number Date Filled Out
(Please Print)

RETURN TO RADIOLOGY AFTER COMPLETING PART 11

NOT A PART OF MEDICAL RECORD
Fig. M . -Front page ol typical questionnaire. T h e » data were supplied by clinician before x-ray procedure.

2/75
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Vervolg tl.ilage 2 s

PABT II TO BE COMPLETED BY CLINICIAN AS SOON AS RADIOLOGIC RESULTS ABE KNOWN

G. Knowing the X-ray finding«, now estimate the odda or probability that the;

1) "moat important" diagnoaia itated In "C-I" at Part I la correct

2) "moat likely" diagnotii itated in "D-i", if any, of Part I ia correct _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

H. Enter below any NEW diagnose« baaed on radiological findings?

U most important new diagnosis Code: )

2) most likely new diagnoaia (inertie rer;nal) Code: >

Your Name _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ and/o; j%CR 1. D. Number Date Filled Out
(Please Print)

SIGNIFICANT RAD1GLOGIC FINDINGS (To be filled out by radiologist or referring physician):

TO BE COMPLETED BY RADIOLOGY

RADIOLOGIC PROCEDURE CODE:

RADIOLOGIC DIAGNOSES CODES Dxl . Dx2 <

Dx3 .

SETTING (check one» Q Screening Q Inpatient

Q Emergency LJ Outpatient

RETURN TO Dr. IN RADIOLOGY AFTER COMPl£TING PART I I

B NOT A PART OF MEDICAL RECORD
Fig. 18. -Haver»» side of questionnaire. Questions war» anwnred by clinician and local radiologist attw x-ray results were available
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Bi.ilage ^ : Boor ons ontworpen en gebruikt enquêtefozmulier met
3 voorbeelden«

PHNJPS MEDISCHE DIENST

AMIVFMf VOOI* fvflfganaflaiafZQ

Nman:

Adraat

L/Snr.=

Gab.dt:

Vraag
van:

Datum: Antwoord
van:

Datum:

Klachttn/taMijka gag«vana: Ondarzoak:

Vraag:

1. Naam aanvragar:
2. Naam patlint:

DEELI DEEL II
ki t« vuM» door rtMfnok»«,

Patiënt: gnlaeM (M-V)
gab.datum(Sc(jFara)

Soort aanvraag: _
Trauma
Haaftpattintdltaoartondarzoak
aardar gahad? (na» — 0;(a m 1;onb.
Zo |a, op datum (dd-mm-jj): B

8. Datum ondarzoak (dd-mm-jj):

S. Naam rontganoloog: _.

10. Rontganotogiacrw diagnoa«:

a. . .__ _
b.
c. .„ „ .___.„

d.

1 1

6. Ra<j«n van aanvraag (kruiij* ztttan):
— oavMtlglng van vatmoadalljk« dlagnoaa
— uittlulHnB van afwijking
— bapalfng van ngnaMia/pragnaaaia/atatua quo
— locallMtia voor of na manlpulatia of « c m «
— baachannlng tagan aanaprakaUjkhaldaatallIng
—~ Knoers r#o#n

apaclflcatla:

7. V*rmo*d*iljka dlagooM van dit orgaan anachatting dar

«vaaraehlJnHIkhaid daarvan (kruiaja zatlan)

DIAGNOSE |
waarachljfllijkhaid %

0- 20- 40- «0- 80-

11. RaauHaat van aanvraag (krutaja iattan)
— diagnoa» bavaatigd
— andara diagnoaa gaatald
— normallMtt aangtloond
— ragraaaia/prograaaia/atatua quo aangafoond
— local i«atia bapaaM
— baachannd tagan aamprakaHIknaidaaialling

apacificatla:

12. Dlagnoaa nu an achattlng dar «warachijnlljtihaid daarvan

(kniiaj* zatlan)

DIAGNOSE |

t.

2.

3.

4.

,waanKhijnl(Jkhaid %
O- 20- 40- 60- 80-

13. KNniacha waarda van du

Itfr wainifl _ i : wMnig _ 2: matig s 3: vaal - • > ;
l aa rvaa l -S )

D
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Vervolg M.jlage 5 :

PHILIPS MEDISCHE DIENST

Aanvraag voor röntgenonderzoek

Vi;aa
van:

Naam:

Ad ras:

Datum:

Klachtan/feltalfjka gagavana:

Vraag:

DEEL 1

Antwoord
van:

Onderzoak:

L/S nr.:

Geb.dt:

Datum:

DEEL tl
| In f vuHm door rontgenoloog

1. Naam aanvrager: „
2. Neam patient: _.. ..

3. Patient; geslecht (M-V)
geb.datum (6 cijfers)

4. Soort aanvraag: _
Trauma

5. Heeft patient dit aoort onderzoek
eerder gehad? (nee • 0: j i > <; onb.
Zo ja, op datum (dd-mm-jj):

Hz

- 9 )

1

0
7

6
7

1

4
1

V
6
1

"Öl
I

8. Datum onderzoek (dd-mm-rj).-
9. Naam rontgenoloog:

10. Röntgenologieche diagnoae:

J2 I5 I0 I7 7
3

5
0

7 7 6 1 1

| In te vullen »oor aanvrager

6. Reden van aanvraag (kruieje zetten):
— beveatlging van vermoedelijke diagnoae
— uitsluiting van afwijking
— bepaling van regressle/pro^ressie/status quo

— localiaatie voor of na manipulatie of exclaie
— beacharming tagan aanaprakelijkhaldsstelllng
— andere raden

apecificatla:

7. Vermoedelijke diagnoae van dit orgaan en »chitting dar
waarschijnlijkheid daarvan (kruisje zettan)

DIAGNOSE i

'Cholelithiasis

2.

3.

4.

waarschijnlijkheid %

0- 20- 40- 80-

X

11. Raaultaat van aanvraag (kruiaje Zetten)
— diagnose beveatigd
— andera diagnoea geateid
— normaliteit aangetoond
— regreasie/progressie/statua quo aangetoond
— localieatie bepaald
— beechermd tegen aanaprakelijkheidastalling
— ander reaultaat

apaciflcatia: . „

12. Diagnose nu an schatting der waarschijnlijkheid daarvan
(kruisje zettanj

DIAGNOSE i

'•Cholelithiasii

2.

3.

4.

waarachijnlykheid %

0- 20- 40- 60- 80-

X

13. Klinische waarde van dit onderzoek

(zeer weinig — 1; weinig — 2; matig « 3: vaal — 4:
zeer vaal — 5)



- 130 -

Vervolg M.ilage 3 :

PHILIPS MEDISCHE DIENST

• Aanvraag veer röntgenonderzoek

Vraag
van:

Naam:

Adraa:

Datum:

Klachten/feitelijke gagavana:

Vraag:

DFFI I

Antwoord
van:

Onderzoek:

L/S nr.:

Geb.dt:

Datum:

DEEL II
In la vuffafl voor loiitgafiolooo.

). Naam aanvrager:
2. Naam patltnb

3. Patiënt: gealaeht (U-V)

gab.datum (6 cljfera)
4. Soort aanvraag:

Trauma
5. Haaft patlint dit aoort ondarzoak

eerder gehad? (na« K 0; ja m 1: onb. =
Zo ja, op datum (dd-mm-jj):

11 18

- 9 )

IC

0
k

2
6

1

6
0

M
8
2
\M

8. Datum ondarzoak (dd-mm-jj):
9. Naam röntgenoloog:

10. Röntgenofoglacha dfagnote:
a.
b

c ,
d. ... . _

k 6 3 0 0

bi te vuNeii door eenvfeojer

6. Redan van aanvraag (kruiaje iett*n):
— baveatiglng van vennoedelijke dlagnoee
— uitaluiHng van afwijking
— bepaling van regreeaia/progreaaie/etatue quo
— localiaatie voor of na manipulatie of excieie
— beachermlng tegen aaneprakelijkheideatelllng
— andere reden

apeciflcatia: .

V. Vermoedelijke diegnoae van dit orgaan en achatting der
waarachjjnlijkheld daarvan (kruiaje zetten)

DIAGNOSE 4.

'• Fra c tuur
2.

3.

4.

waarschijnlijkheid %

0- 20-

X

40- 60- 80-

11. Reaultaat van aanvraag (kruiaje zetten)
•^ diegnoee beveatlgd
— endere dlagnoae geateld

— normaliteit aangetoond
— regreaaie/progrestie/atatua quo aangetoond

— localieaUe bepaald
— beechermd tegen «anaprakelljkheiduteiling
— ander reaultaat

•pacificatie: _ ...

12. Diagnoae nu en «netting dar waaracNjnlijlcheid daervan
(kruisje zetten)

DIAGNOSE l

'• Fractuur
2.

3.

4.

waerachijnlijkheid %

0-

X

20- 40- 60- 80-

13. Kllniache weerde ven dit onderzoek

(zaw weinig •. 1; weinig - 2; matig - 3: veel - 4;
zeer veel > 5)
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Vervolg M.ilage 3 :

PHHJPS MEDISCHE DIENST

Vraag
van:

Naam:

Adraa:

Datum:

KlacMan/faitalIjka gagavane:

Vraag:

DEEL 1

Antwoord
van:

Ondarzoak:

L/S nr.:

G»b.dt:

Datum:

DEEL II
HI tft VWWH MOOT PMCfMtOfOOQ

1. Naam aanvngar:

^ Naam paMnt:

3. PatMnt: gaalacht (M-V)

Sab.datum(6cljfara)

Soort aanvraag:
Trauma

S. Haaftpaoa'ntdltaoortondaaoak
aardargahad?(naa» O;Ja m 1:onb. - 9 )
Zo Ja, op datum (dd-mm-JD:

l0l8 1
7

1
2

9
1

onb. - 9 )

10 føl 011 6

v7
1

Tl
7I

8. Datum ondarzoak (dd-mm-jD:
9. Naam røntganoloog.'

lilalnlfi
• • —

7 2

7
"H

"ï
0

C 0 0

Ftedan van aanvraag (kruial* zatMn):
— bavactlging van varmoadaMjka dlagnoaa
— ultaluitlng van afwijking
— bepaling van ragrMeto/prognMia/aMua quo
— locaHaatMvooror' na manlpulatl» of «xcüi«

— bMChwming Mgan aanaprakailJkhaidaatalUnB
— andararadan

apadfleatl«: ,

7. V«rmoadaliJk*dlaonoM van dit orgaan «nachattlng dar

waartchynlljknaM daarvan (knUaj* zattan)

DIAGNOSE i

'•Ulcus pept i cum
2.

3.

4.

waanchjjniykhaid %

0- 20- 40- flO-

X
80-

11. Raaultaat van aanvraag (kruiaja/attan)

— dlagnoa» tavaatlgd
— andara dlagnoaa gaatald
— noimalltart aangatoond
— ragraaaia/prograaaia/atatua quo aangatoond
— localiaatiabapaald

— beacharmd Mgan aanaprakalljkhaidaatalling
— andarraauHaat

apadftcatia:

12. Diagneaa nu an achatting dar waaraeWjnUJkbald daarvan
(kruiajaiatlanj

DIAGNOSE!

'• Ulcus peptlctu
2.

1

4.

• waaraehijnlijkhaid %

0-

X
20- 40- 90- 80-

13. Kllnweha waarda van dit ondarzoak

(zaarwamig at 1; vnHMg « 2; mattg « 3; vaal — 4;
zaarvwl - 5 )
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Bijlage 4 : Lijst van verrichte röntgenonderzoeken met absolute en
relatieve verdeling.

Soort onderzoek met codenummer Absolute
aantal

Relatieve
aantal

Hersenschedel, inclusief neusbeen - 1002
Tomografie hersenschedel - 1040
Aangezichtschedel, incl. neusbijholten - 2002
Tomografie aangezichtschedel - 2O4o
Gebit - 2502, 2505
Onderkaak, kaakgewricht, mondbodem - 2602
Nasopharynx - 2802

Gehele wervelkolom - 3002
Tomografie wervelkolom - 3O4O
Cervicale wervelkolom - 3102
Thoracale wervelkolom - 3202
Tomografie thoracale wervelkolom - 324O
Lumbale wervelkolom - 3302
Sacro-iliacale gewrichten, os coccygis - 3402
Tomografie sacro-iliacale gewrichten - 3440

Schouder, bovenarm - 4202
Elleboog, onderarm - 4402
Tomografie elleboog, onderarm - 4440
Pols, hand - 4602

Thorax - 5002
Larynx, trachea - 6202
Ribben, sternum - 6802
Tomografie ribben, sternum - 6840

Overzichtopname buik - 7002, 8002
Slokdarm - 7111
Maag - 7211
Dunne darm - 74i1
Colon-inloop - 7511
Galwegen met i.v.-contrast - 7612
Tomografie galwegen - 7640
Galblaas met oraal contrast - 7711
Galblaas met i.v.-contrast - 7712
Tomografie galblaas - 7740
Intraveneuze pyelografie - 8012
Intraveneuze pyelografie en tomografie - 8o4o
Mictiecystografie - 8313

ehele been - 9002
Tomografie been - 9040
Bekken, een of beide heupen - 9102, 9202
Bovenbeen - 9302
Knie, onderbeen - 9402
Enkel, voet - 9602
Enkelarthrografie - 9613

39
1

371
2
23
10
4

2
1

204
71
2

283
6
1

99
37
2

200
1
2
70
2

16
26
395
3
65
3
10
135
6
1

82
60
1
2
3

116
3

214
202
1

0,0
13,4
0,1
0,8
0,4
0,1

0,1
0,0
7,4
2,6
0,1
10,2
0,2
0,0

3,6
1.3
0,1
7,2

0,0
0,1
2,5
0,1

0,6
0,9
14,2
0,1
2,3
0,1
0,4
4,9
0,2
0,0
3,0
2,2
0,0

0,1
0,1
4,2
0,1
7,7
7,3
0,0

Totaal 2777 100$

Codering volgens verrichtingen-coderingstabel van de Nederlandse
Ziekenfondsen.
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Bijlage 5 : Verdeling naar leeftijd en geslacht voor de 8 onderzoekgroepen. Bijlage '•_,.

OnderzoekcxoeüBn

1. Neusbijholten

2. Maag

3. Galblaas (or.contr.)

4» Colon-inloop

5. I.V.P.

6. Wervelkolom
6.1 Gehele W.K.

6.2 Cervioale W.K.

6.3 Thoraeale tf.K.

6.4 Lumbosacrale W.K.

6.5 S.I.-gevriohten en
os cocc.

7. Skelet
7.1 Hersenschedel

7.2 Thoiaxwand

7.3 Bovenste
extremiteit

7.4 Onderste
extremiteit

8. Restgroep

Totaal

Leeftijdsgroepen en

Mannen

0-9

18

1

1

0

2

0

1

0

2

0

2

0

6

12

4

49

O-19

33
6

0

0

0

1

3
10

15

0

1
2

31

46
2

150

20-29

34
51

5
2

6

0

7
4
26

1

6
7

33

59
11

252

30-39

29

42
6

2

22

0

16

5
27

0

2

7

30

26

12

226

10-49

28

47
6

1

11

0

21

8

28

0

1

11

28

33
8

231

50-59

21

42

7
10

17

0

28

4
22

0

3
9

34

24

13

234

60-69

5
22

7
3
3

0

12

0

10

0

2

4

15

21

5

109

ouder

6
16

4
5
6

0

3
2

6

0

1

4

10

11

2

76

Totaal

absol.

174

227

36
23

67

1

91

33
136

1

18

44

187

232

57

1327

relat.

47,0%

57,5
26,7

35,4
47,2

50,0

44,6
46,5
48,1

16,7

47,4

62,9

55,6

43,2

46,3

47,8%
(gemidd.

geslacht

Vrouwen

0-9

11

0

0

0

1

0

1

1

3

0

1

0

7

20

2

47

0-19

25

9
5
2

6

0

2

8

7

0

4
1

18

28

2

117

20-29

60

34
20

4
13

0

12

7
19

1

2

2

18

36
8

236

30-39

38

31

19
8

12

0

22

7
37

3

5
3

16

31

13

245

40-49

30

31

17
8

15

0

30

8

28

0

3
8

26

44
9

257

50-59

19

29

25
10

10

1

27

4
26

0'

0

2

30

63

15

261

60-69

10

19

7
5
16

0

16

3

23

0

2

8

27

53
9

198

70 en
ouder

3

15
6

5
2

0

3
0

4

1

3
2

7

30
8

89

Totaal

absol.

196

168

99
42

75

1

113
38

147

5

20

26

149

305
66

1450

relat.

53,0%

42,5

73,3
64,6

52,8

50,0

55,4
53,5

51,9

83,3

52,6

37,1

44,4

56,8

53,7

52,2%
(gemidd.

Mannen
en

vrouwen

Totaal

370

395

135

65

142

2

204

71
283

6

38

70

336

537
123

2777
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Bi .il age 6 : Verband tussen aanvraagreden en aanvxaagresultaat voor het totaal der röntgenonderzoeken.
Bi.ilage 6.

Aanvraagresultaat

Vermoede diagnose bevestigd

Andere, niet vermoede, diagnose gesteld

normaliteit aangetoond

Controle uitgevoerd

Localisatie bepaald

Beschermd tegen wett.aanspr.heidsstelling

Ander resultaat

Vermoede diagnose bevestigd + andere
diagnose gesteld

Totaal

Aanvraagre den

Ter bevesti-
ging van
diagnose

504 (46,2%)

66 ( 6,1%)

500 (45,9%)

-

-

-

1 ( 0,1%)

19 ( 1,7%)

1090 (100%)

Ter uisluiting
van afwijking

316 (20,3%)

136 ( 8,8%)

1094 (70,3%)

-

-

-

-

9 ( 0,6%)

1555 (100%)

Ter controle

—

-

-

107 (100%)

-

-

-

-

107 (100%)

Ter localisa-
tie

_

-

-

-

2 (100%)

-

-

-

2 (100%)

Ter bescher-
ming tegen
wettelijke
aansprakelijk-
heidsstelling

-

-

-

7 (100%)

-

-

7 (100%)

?wijfel tussen
'ter bevesti-
ging van diag-
nose" en "ter
uitsluiting
van afwijking"

4 (30,8%)

-

9 (69,2%)

-

-

-

-

-

13 (100%)

Niet ingevuld

1 (33,3%)

-

2 (66,7%)

-

-

-

-

-

3 (100%)

Totaal

825 (29,7%)

202 ( 7,3%)

1605 (57,8%)

107 ( 3,9%)

2 ( 0,1%)

7 ( 0,3%)

1 ( 0,0%)

28 ( 1,0%)

2777 (100%)



Bijlage 7 ! Verband tussen hoofdredenen en hoofdresultaten, gespecificeerd naar de 8 onderzoekgroepen.

Hoofdre-
sultaten
der aan-
vragen

A
B
C
D

Totaal

Ter bevestiging van de vermoede diagnose

LNeusbij-
holten

86
2

102
1

191

45,0#

1.1
53,4

0,5

100$

2.Maag

65
21
74

3

163

39,9$
12,9
45,4

1,8

100$

3.Galblaas
met oraal
contrast

16
0

37
o

53

30,2$

69,8

100$

4.Colon-
inloop

5
2

12
0

19

26,356
10,5
63,2

100$

5.I.V.P.

21
h

18
1

44

47, l"h
9,1

4o,9
2,3

100$

6.Verve1-
kolom

169

13

71

7

2 5 1

63,8#
5,2

28,3
2,8

IOO56

7.Skelet

127
18

172
6

323

39,3$
5.6

53,3
1,9

100%

8.Rest-
groep

23
6

15
2

46

50,05e
13,0
32,6

4 ,4

100$

Totaal

50 4
66

500
20

1090

hè,2%

6,1
45,9

1,8

10055

A

B

C

D

Totaal

55
k

102

0

161

34,2?i
2 ,5

63,4
-

1005ê

27
30

121

2

180

15,0#
16,7
67,7

1,1

100$

Ter uitsluiting van

5
0

74

0

79

6,356
-

93,7
-

10056

7
6

32
. 0

45

15,656

13,3
71,1

-

10056

afwijking

12

20

63
1

96

12, 5%
20,8

65,6

1,0

100$

88

26

171

5

290

30,3$
9,0

59,0

1,7

10056

108

ko

1

631

17,156

6 ,3
76,4

0 , 2

IOO56

15
10

48

0

73

20,6$

13,7
65,7

-

10056

316

136

109*)

9

1555

20,356
8 , 8

70,3
0 , 6

10056

A = Vermoede diagnose bevestigd

B = Andere, niet vermoede, diagnose gesteld

C = Normaliteit aangetoond

D = Overige resultaten.
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Bi .i lage 8; Totale aantal rSntgenologische diagnosen.

Röntgenologische diagnose

Horsenschedel, inclusief neusbeen
geen afwijkingen
benigne tumor schedeldak
fractuur schedeldak
byperostosis frontalis
basillaire impressie
»drukschedel"

Aangezichtsschedel, inclusief neusbijholten
geen afwijkingen
deviatie septum nasi
sinusitis
slijmvlieszwelling sinus
poliep sinus
osteoom
fractuur
resttoestand na fractuur
gelmpacteerd element bovenkaak
geïmpacteerd element onderkaak
wortelgranuloom
parad on t o s e
•wortelresten
osteoporose onderkaak
hypoplasie kaakkopje
arthrose kaakgewricht
arthropathie kaakgewricht
vergroot adenoid

Cervicale wervelkolom
geen afwijkingen
houdingsafwijking
halsrib
rheumatoide arthritis
resttoestand na fractuur
arthrosis
spondylosis
discopathie
andere verkregen afwijking
osteoporose

Thoracale wervelkolom
geen. afwijkingen
houdingsafwi jking
congenitale afwijking
discitis
morbus Bechterew
fractuur
enchondrale dyaostosis
morbus Scheuermann
arthrosis
spondylosis
osteoporosis

Transporteren

Aantal

33
1
1
2
1
1

224
7
76
71
1
k
k
1
1
8
6
3
5
1
1
2
1
8

66

hz
2
1
1

81
32
68
1
3

36
21
1
1
1
2
2
9
3
15
1

852
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Vervolg bijlage 8:

Röntgenologische diagnose

Transport

Lumbo-sacrale wervelkolom
geen afwijkingen
houdingsafwi jking
spondylolisthesis
lumbo-sacrale overgangsvervel
spondylolysis
congenitale afwijking
spondylitis banalis
metastase
fractuur
resttoestand na fractuur
status na laminectomie
enchondrale dysostosis
arthrosis
spondylosis
di scopathie
osteoporosis

Sacro-iliacale gewrichten en os coccygis
geen afwijkingen
fractuur
resttoestand na fractuur
arthrosis

Schoudergordel en bovenste extremiteit
-Clavieula, scapula, schoudergewricht, bovenarm

geen afwijkingen
congenitale afwijking
arthritis
botcyste
metastase
fractuur
luxatie
resttoestand na fractuur
periarthritis humero-scapularis
arthrosis

-Elleboog
geen afwijkingen
rheumatolde arthritis
fractuur
andere traumatische afwijking
arthrosis

Transporteren

Aantal

852

88
72
8

20
8
1
1
1
3
3
1
2
40
61
9h
8

5
1
1
1

60
2
1
1
1
5
1
1

20
12

29
1
h
1
5

1415
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Vervolg bijlage 8:

Röntgenologische diagnose

Transport

Onderarm, pols, handwortel
geen afwijkingen
hypoplasie
rheumatoïde arthritis
exostose
botcyste
fractuur
corpus alienum
artJirosia
osteoporosis

-Middenhand
geen afwijkingen
deformatie
exostose
fractuur
arthrosis

-Vingers
geen afwijkingen
exostose
fractuur
resttoestand na fractuur
weke delen zwelling
arthrosis

Bekkengordel en onderste extremiteit

-Bekken, heupgewricht, bovenbeen
geen afwijkingen
heupdysplasie
coxitis
botcyste
metastase
fractuur
corpus alienum
osteosynthesis
morbus Perthes
arthrosis
andere verkregen afwijking
locale ontkalking
locale verdichting

Transporteren

Aantal

8^
1
3
1
1

18
1
8
1

5
1
1
7
5

39
3
16
1
1
6

78
5
1
1
1
h
1
1
h

25

1
1

17*2
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Vervolg bijlage 8;

Röntgenologische diagnose

Transport

-Knie
geen afwijkingen
patella bipartita
arthritis
exostose
botcyste
fractuur
resttoestand na fractuur
bandlaesie
andere traumatische afwijking
osteochondritis disseccans
morbus Osgood-Schlatter
botinfarct
osteoporosis
arthrosis
vaatkalk
andere verkregen afwijking *

-Onderbeen, enkel, voetwortel
gaen afwijkingen
arthritis
exostose
calcaneusspoor
botcyste
fractuur
bandlaesie
osteochondritis disseccans
arthrosis
vaatkalk
osteoporosis

-Middenvoet
geen afwijkingen
fractuur
corpus alienum
morbus KohierII
arthrosis
osteoporosis

-Tenen
geen afwijkingen
arthritis urica
rheumatoïde arthritis
osteomyelitis
botcyste
exostose
fractuur
luxatie
arthrosis
hallux valgus

Transporteren

Aantal

17^2

137
1
1
2
1
5
2
1
1
9
1
1
2
hl
1
1

103
1
2
5
3
10
9
1

10
2
1

8
6
1
1
3
1

16
1
1
2
1
1

15
1
7
6

2169



Vervolg bijlage 8:

Röntgenologische diagnose

Transport

Thoraxwand en thoraxorganen
geen afwijkingen
struma
trachea-vernauwing
aneurysma aortae
C.A.R.A.
longembolie
longoarcinooDi
pieura-exsudaat
osteomyelitis rib
ribfractuur
andere traumatische afwijking

Slokdarm
geen afwijkingen
impressie door abnormaal vaatverloop
verdrir%ing door longtumor
oesophagitis
divertikel
hiatus hernia
gastro-oesophageale reflux

Maag, duodenum
geen afwijkingen
maagdivertikel
duodenumdivertikel
gastritis
duodenitis
ulcus ventriculi
ulcus duodeni
gedeformeerde bulbus
maagpoliep
maagc ar cinoom
status na maagresectie
maagslijmvlies-prolaps
cascade maag
maagptosis
vertraagde passage
niet geslaagd onderzoek

Dunne darm
geen afwijkingen
jejunumdivertikel

Transporteren

Aantal

2169

62
1
1
1
1
1
2
1
1

12
1

16
1
1
3
3
53
28

192
3
h
k
3
37
51
kk
1
3
9
3
1
1
1
1

3
1

2720
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Vervolg bi.i lage 8:

Röntgenologische diagnose Aantal

Transport

Colon
geen afwijkingen
colitis ulcerosa
banale colitis
poliep
carcinoom
status na resectie
diverticulosis/met of zonder "itis"
c olonspasraen
te lang colon

Galwegen, galblaas, pancreas
geen afwijkingen
steen in galweg
steen in galblaas
galblaas septum
andere congenitale afw. van galblaas
galblaaspoliep
geen galblaasvulling na oraal contrast
pancreascyste

Buikoverzicht
geen afwijkingen
sceen in galblaasstreek
aorta-sclerosis

Nieren en afvoerwegen
geen afwijkingen
dubbel uitscheidingssysteem
hoefijzernier
chronische pyelonephritis
cystitis
prostatitis
calyxdivertikel
ruimte-innemend proces in nier
ruimte-innemend proces in blaas
prostaathyper fcrophie
niersteen
uretersteen
blaassteen
prostaatsteen
status na nierresectie
vernauwde arterie renalis
te kleine nier
hydronephrosis
subpelvine stenosis
ren mobilis
ureterocèle

Totaal

2720

1
1
1
6
1
13
2
3

123
1

Ik
2
1
1

68
8
1
7
2
8
2
4
2
9
19
9
1
h
1
1
1
1
3
19
2

3125



Bi .i lage 9 : Relatieve aantallen van de relevante waarschijnlijkheden der klinische diagnosen
vóór en na het röntgenonderzoek voor de 8 onderzoekgroepen.

Waarschijnlijkheid der
klinische diagnose

Zeker niet aanwezig

Waarschijnlijk niet aanwezig

Twijfelachtig aanwezig

Waarschijnlijk wel aanwezig

Zeker wel aanwezig

Totaal

Aantal onderzoeken

Vóór het röntgenonderzoek

Neusbij-
holten

6,8$

23,2

47,0

18,4

4,6

TOOll,

370

Maag

20,5$

25,8

28,9

19,0

5,8

1OO#

395

Galblaas

5,996

25,2

43,7

23,0

2,2

100$

135

Colon-
inloop

26,2$

38,5

29,2

4,6

1,5

100$

65

I.V.P.

28,9$

24,6

32,4

9,9

4,2

100$

142

W.K,

19,6

32,0

29,0

13.1
6,4

100$

566

Skelet

14,4#

36,8

30,6

12,7

5,5

100$

981

Rest

19,5$

33,3

26,0

12,2

8,9

100$

123

Zeker niet aanwezig

Waarschijnlijk niet aanwezig

Twijfelachtig aanwezig

Waarschijnlijk wel aanwezig

Zeker wel aanwezig

Totaal

Aantal onderzoeken

Nd het röntgenonderzoek

53,5%
1,1
0,8

3,5
41,1

100$

370

46,6$

1,5

1,5

4,6

45,8

1005é

395

80,7$

2,2

17,0

100=é

135

63,1$

3,1

1,5

4,6

27,7

100$

65

52,8$

2,1

2,8

4,9

37,3

100$

142

4o,1#

1,6

2,8

7,4

48,1

100$

566

60,2$

1,6

2,2

3,9
32,0

100$

981

48,0^

1,6

2,4

7,3

4o,7

10074

123
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Bi .i lage 10 : Diagnostische waarden en behandelingsvaarden voor
de 8 onderzoekgroepen en voor de belangrijkste
subgroepen, weergegeven in d© tabellen 10.1 tot
en met 10.15« De onderzoeken, welke én een diag-
nostische waarde van 0 of 1 én een behandelings-
waarde van 0 of 1 hebben, zijn omlijnd.

Tabel 10.1 : Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor de
onderzoekgroep : "Neusbi.jholten".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
k

Totaal

Behandelingswaarde

0

2
1

1

k

1

h
12
13
6
1

36

2

7
3k
62
28
5

136

3

10
31
92
21
6

160

k

3
8
9
11
3

3^

Totaal

2k
87
177
66
16

370

Tabel 10.2 : Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor de
onderzoekgroep : "Maag"

Diagnostische waarde

0
1
2
3
k

Totaal

Behandelingswaarde

0

-

CM 
1

 
1

2

1

3
1
3
1
1

9

2

5
38
30
10
7

90

3

20
71
60
22
30

203

h

8
2k
23
12
2k

91

Totaal

36
13^
118
^5
62

395
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Vervolg bijlage 10:

Tabel 10.3? Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de onderzoekgroep: "Galblaas met oraal contrast".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

1
1

2

1

5

4

9

2

5
16
21
6

48

3

4
15
28
7
1

55

4

1
7
9
3
1

21

Totaal

10
44
59
2O
2

135

Tabel 10.4 : Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de onderzoekgroep : "Colon-inloop".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behand e1ingsvaarde

0

1

-

1

1

2
2

1

5

2

1
9
7
1
5

23

3

2
13
11
2
1

29

4

1

1
2
3

7

Totaal

6
25
19
6
9

65

Tabel 10.5 : Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de onderzoekgroep : "I.V.P.".

Diagnostische waarde

0
1
2

3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

1

1

2

1

2
1
2

5

2

5
12
11
4
5

37

3

8
13
24
13
7

65

4

1

7
7
7
11

33

Totaal

17
33
45
24
23

142
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Vervolg bi .i lage 10;

Tabel 10»6 : Diagnostische vaarde en behandelingswaarde voor
de onderzoekgroep : "Wervelkolom".

Diagnostische vaarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behande1ingswaarde

0

1 C
M

CM 
1 

1
k

1

6
16
10
3
2

37

2

29
77
52
30
12

200

3

25
72
100
47
33

277

4

1
10
12
9
16

48

Totaal

61
177
176
89
63

566

Tabel 10.7 : Diagnostische vaarde en behandelingsvaarde voor
de onderzoekgroep : "Skelet".

Diagnostische vaarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behande1ingswaarde

0

5
2
2
1

13

1

21
35
33
8
2

99

2

50
149
91
28
10

328

3

42
135
143
63
33

416

4

4
23
37
30
31

125

Totaal

120
347
306
131
77

981

Tabel 10.8 : Diagnostische vaarde en behandelingsvaarde voor
de onderzoekgroep : "Rest".

Diagnostische vaarde

0
1
2

1 3
4

Totaal

Behandelingsvaarde

0

1

1

2

1

3
5CM 

1 
1

10

2

5
16
7
2
2

32

3

3
20
15
k
11

53

4

3
9
2
5
7

26

Tota'al

15
50
27
11
20

123
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Vervolg bijlage 10:

Tabel 10.9 s Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de subgroep : "Cervicale Wervelkolom".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

1

-

1

1

2
9
5
2
1

19

2

7
27
20
11
4

69

3

13
27
38
16
10

104

4

-

2
4
5

11

Totaal

22
64
65
33
20

204

Tabel 10.10; Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de subgroep : "Thoracale ffervellcolont".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

1
1

2

1

2
1
1

4

2

3
9
7
3

22

3

3
11
12
3
4

33

4

1
2
1
3
3

10

Totaal

9
24
22
9
7

71

Tabel 10.11: Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de subgroep : "Lumbo-sacrale wervelkolom".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

-

1

1

1

CM N
O

4
1
1

14

2

18
39
24
16
8

105

3

9
33
48
28
19

137

4

7
9
2
8

26

Totaal

29
85
86
hl
36

283
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Vervolg bijlage 10:

Tabel 10.12: Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de subgroep : "Hersenschedel".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

1
3

-

4

1

1

1

2

2

2
4
1
1

8

3

5
10
3
1

19

4

-

2
1
2

5

Totaal

9
17
7
3
2

38

Tabel 10.13; Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de subgroep : "Thoraxwand".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

1

1

2

1

1
4
1
1

7

2

5
12
10
5
1

33

3

1
3
9
5
3

•21

4

2

4
1

7

Totaal

7
22
20
16
5

70

Tabel 10.14: Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de subgroep : "Schoudergordel en bovenste extre-
miteit".

Diagnostische waarde

O
1

% 2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

-

1
1

2

1

7
14
13
3
2

39

2

16
53
30
4
4

107

3

12
44
50
23
14

143

4

8
19
10
8

45

Totaal

35
119
113
41
28

336
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Vervolg bijlage 10;

Tabel 10.15? Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de subgroep : "Bekkengordel en onderste extremi-
teit".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
h

Totaal

Behandelingswaarde

0

2
1
1

1

5

1

12
17
18
h

51

2

27
80
50
18
5

180

3

24
78
81
3^
16

233

4

k
13
16
15
20

68

Totaal

69
189
166
71
42

537
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Bijlage 11 : Diagnostische waarden en behandelingswaarden
voor de 3 belangrijkste redenen van aanvraag,
weergegeven in de tabellen 11.1, 11.2, 11.3.
De onderzoeken, welke én een diagnostische waarde
van O of 1 én een behandelingswaarde van 0 of 1
hebben, zijn in de tabellen omlijnd.

Tabel 11.1 : Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de röntgenonderzoeken met als reden van aanvraag :
"ter bevestiging van klinisch vermoede diagnose".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

1
1
1
2
1

6

1

12
10
33
18
5

78

2

26
71
120
71
18

306

3

38
109
242
84
61

534

4

8
42
58
26
32

166

Totaal

85
233
454
201
117

1090

Tabel 11.2 : Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de röntgenonderzoeken met als reden van aanvraag
"ter uitsluiting van een afwijking".

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

4
9
9

1

23

1

25
64
30
2
1

122

2

69
268
153
35
24

549

3

61
244
225
89
57

676

4

6
37
36
45
61

185

Totaal

165
622
453
171
144

1555
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Vervolg bijlage 11:

Tabel 11.3 : Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
de röntgenonderzoeken met als reden van aanvraag
"ter controle".

Diagnostische waarde

O
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

-

-

-

1

3
1

3

7

2

00
 

O
N

6
2
3

28

3

14
14
5
5
3

41

4

8
9
6
5
3

31

Totaal

33
33
17
15
9

107
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Bi.ilage 12 : Diagnostische waarden en behandelingswaarden
van de "positieve" en "negatieve" onderzoeken,
weergegeven in de tabellen 12.1 en 12.2. De
onderzoeken, welke én een diagnostische waarde
van O of 1 én een behandelingswaarde van 0 of 1
hebben, zijn in de tabellen omlijnd.

Tabel 12.1 : Diagnostische waarde en behandelingswaarde voor
"positieve" onderzoeken.

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

1
3
2
1
1

8

1

14
13
12
5
5

49

2

32
81
84
54
40

291

3

51
135
235
109
106

636

4

17
hl
67
66
90

287

Totaal

115
279
4oo
235
242

1271

Tabel 12.2 s Diagnostische waarde en behandelingswaarde van
"negatieve" onderzoeken.

Diagnostische waarde

0
1
2
3
4

Totaal

Behandelingswaarde

0

4
8
8
1
1

22

1

27
64
51
18
1

161

2

75
270
197
55
6

603

3

63
235
238
70
16

622

4

5
41
33
13
6

98

Totaal

174
618
527
157
30

1506
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CURICULTJM VITAE

De schrijver van dit proefschrift behaalde in 1956 het diploma
HBS-B aan het Henric van Veldeke College te Maastricht. Hier-
na studeerde hij aan de Medische Faculteit van de Rijksuniver-
siteit te Groningen. Het doctoraal examen werd afgelegd in 1961,
het artsexamen in 1964. Na het vervullen van de militaire
dienstplicht, vestigde hij zich als huisarts te Heerlen.
Van 1972 tot 1976 volgde hij de opleiding tot radiodiagnost in
het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven (opleider Dr.J.J. Cobben).
Vanaf 1 juli 1976 is hij als radiodiagnost verbonden aan het
ziekenhuis te Sittard.



STELLINGEN

1. De bepaling van de mate van de invloed van gericht aange-
vraagde röntgenonderzoeken op het diaguosst Lsch denken en op
het behandelingsplan van de aanvragende artsen is een goed
bruikbare methode om de waarde van die röntgenonderzoeken
aan te gevon.

Dit proefschrift

2. De opbrengst aan "positieve" bevindingen van gericht aange-
vraagde röntgenonderzoeken is geen maatstaf voor de waarde
van die onderzoeken voor de diagnostiek en/of voor de be-
handeling.

Dit proefschrift

3« Zonder de beschikking over de radiodiagnostiek zal de huis-
arts bij een volgens hem aanwezige afwijking in meer dan de
helft der gevallen en bij een volgens hem aanwezige normali-
teit in meer dan een kwart der gevallen verkeerd therapeu-
tisch handelen.

Dit proefschrift

4. Van de door huisartsen aangevraagde röntgenonderzoeken is
minder dan 5 % "onnodig" aangevraagd.

Dit proefschrift

5. Bij de overwegingen tot aanvraag van door huisartsen aange-
vraagde röntgenonderzoeken speelt de zogenoemde "defensieve
geneeskunde"een te verwaarlozen rol.

Dit proefschrift

6. De grote samenhang en de onderlinge aanvulling van de
verschillende diagnostische afbeeldingstechnieken (iconogra-
fie: radiodiagnostiek, echografie, computer-tomografie, ther-
mografie en scintigrafie) maken het wenselijk dat al deze
onderzoekmethoden geconcentreerd zijn op één centrale af-
deling.

7. Bij translumbale aortografie dient de positie van de punctie-
naald onder doorlichting te worden bepaald door middel van
een proefinjectie van 5 cc contrastvloeistof.

8. Bij computer-tomografie van de buikorganen is complete visua-
lisering van de tractus digestivus een vereiste. Voorberei-
ding van de patiënt met behulp van een 5 $ oplossing van
Télébrix 38 is daartoe een eenvoudige procedure.

J.H.J. Ruijs, Am.J. Roentgenol. 133, 551-552, 1979.



9. Nu huisartsen steeds meer gebruik maken van de radiodiag-
nostiek, dient in het curriculum een grotere plaats te
worden ingeruimd voor het onderwijs in deze discipline.

10. De opbrengst van het mammografisch bevolkingsonderzoek is
zodanig groot dat overdreven stralenangst - vaardoor vrouven
niet aan dit onderzoek willen deelnemen — bestreden moet
worden.

11. Mede door de recent verbeterde radiologische diagnostiek van
acalculeuze en functionele afwijkingen van de galblaas, dient
het dictum: "geen stenen, geen galblaaspathologie" te worden
verlaten.

12. Bij toetsing van het kwalitatieve werk van artsen (medical
audit) dient men ook de aan deze artsen ter beschikking ge-
stelde mogelijkheden te toetsen (hospital audit). In dit
verband is het aanbevelingswaardig om te toetsen of de be-
wuste remming van de plaatsing van computer-tomografen wel
verantwoord is.

13« Vrees voor publicatie van ongunstige resultaten mag geen
belemmering zijn om mee te werken aan een wetenschappelijk
onderzoek.

ik. Voor de cysto-prostato-urethrectomie is de zogenoemde trans-
pubische benadering een aan te bevelen methode.

L.M.R.I. Cuypers, J. Urol. néphrol. 85 (supplément 2), 166,
1979-

15. Het toedienen van morfine of van stoffen met een morfine—
achtige werking aan patiënten met verschijnselen van een
acute buik, waarvan de diagnose nog niet vaststaat, dient
als een foutieve handeling te worden beschouwd.

Th.J.P. Kouwenhoven, persoonlijke mededeling.

16. Afgaande op de teksten op T-shirts zou men kunnen denken
dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking aan
Amerikaanse universiteiten heeft gestudeerd.

Stellingen behorende bij het proefschrift: De waarde van het
rön tgenonderz oek.

G.H. Hardy ih october 1980.


