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S YMPOSIUM ; RISICO EN DOELMATIGHEID IN DE RONTGENDIAGNOSTIEK
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Inleiding
Prof. dr C.B.A.J.Puijlaert - Academisch Ziekenhuis - Utrecht

Dames en Heren: Namens de Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek

heet ik U welkom op dit 3e symposium over stralingshygiëne: de twee eerste

vonden plaats in 1972 in Utrecht en in 1978 in Twente.

Het programma bestaat grosso modo uit 2 delen, geënt op de 2 hoofdwetten van stralings

hygiëne :
1. geen onnodige stralen voor het gewenste onderzoek
2. geen onnodig onderzoek, wat betekent dat het nut het risico moet overtreffen

De eerste wet is duidelijk, kan door iedereem gekend en gehoorzaamd worden, en
de naleving kan worden getoetst, en in maat en getal worden uitgedrukt: voor velen,

eigenlijk van oudsher, de stralenprotectiewet bij uitstek.

En het is ook zo'n basale wet dat wij mogen verwachten dat die ten volle wordt

geerbiedigd en dat is mogelijk bij onze goede apparaten en afdelingen en onze
getreinde, gedisciplineerde laboranten en röntgenologen.
Bij de vorige stralendag is reeds in uitzicht gesteld de "meetcontrole" onder

supervisie van de Commissie Toetsing Stralengebruik, uitgevoerd door Dr Julius
van TNO, gefundeerd op een subsidie van het rijk, die onze vereniging
eerï"meetkamer" bood in ruil voor de ons zelf opgelegde verplichting deze wet

no. 1 te volgen, (een constructie ongeveer gelijk aan de verplichting tot goede

opleiding die de LSV op zich neemt).
Deze "vliegende controle" is net aan het testen begonnen en zal naar alle verwachting
aantonen dat wij correct werken; en mochten er onbewust of onwetend onnodig stralen ge-

brui ktworden dan kan de CTSR helpen de kwaliteit te verbeteren.
Een memento van de vorige vergadering in 1978: De metingen van Mali die toonden
dat in alle stappen van de fotobereiding fouten voorkwamen, die als ze tesamen
zouden optreden,een dosis zouden geven die lOOx de nodige was. In feite
is de gemiddelde dosis 10 x het minimum, waarvan een factor 6 veroorzaakt door een
voorkeur voor onnodig donkere foto's. Er is dus reden voor toetsing en oplettend-
heid.

Oplettendheid van radiologische zijde heeft ook geleid tot een duidelijke besparing.
Bij het zelfde symposium in 1978 heb ik U nog mogen melden hoe de Z\ miljoen
bevolkings thorax onderzoeken de totale bevolkingsdosis met 30% verhoogden, onnodig
want door schermbeeld veroorzaakt. De hartekreet toen geuit, dat de regering met
een pennestreek dit misbruik kon uitroeien is in vervulling gegaan, zij het dan
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pas nadat prof. Penn de pers inschakelde en onder de vlag van "onnuttig onderzoek".
Het belang van de wet no. I is uitgedrukt in de voordrachten van deze ochtend:
een soort repetitiecursus door Beentjes, Herstel en Jansweijer, befaamde docenten,
gevolgd door de meetresultaten van Mw Zuur juist bij de zo inductie-gevoelige
mammografie.
Daartussen de intrigerende titel van Barendsen: Nieuwe inzichten over de effecten
van lage stralingsdoses. Onlangs stond een uitspraak van hem in de pers:"Stralen
leiden niet rechtstreeks tot kanker", nog wel pal onder een foto van het verwoeste
Hiroshima. Om lage doses draait het eigenlijk bij ons, zowel in het eerste gedeelte
als in het tweede gedeelte.
Want het tweede programnadeel is geënt op de tweede wet: geen onnodig onderzoek,
het nut moethet risico overtreffen. Over het risico is veel bekend: vooral bij
dierexperimenten en enkele goed bestudeerde ervaringen bij mensen met hoge doses.
Maar ons terrein zijn natuurlijk de lage doses.
Mogelijk zijn de radiologen in hun opzet om vooral niet te schaden"plus royalist
que Ie roi'geweest en hebben zij de gegevens van deze dierexperimenten en menselijke
bestralingen altijd cumulerend en lineair geëxtrapoleerd. In 1978 waren ook nog
twee voordrachten aan lage doses gewijd. Publicaties uit die tijd suggereerden
soms juist dat lage doses een ongewoon groot effect zouden hebben. Of heeft de mens
mogelijkheden om met lage doses af te rekenen.?

Maar moge het risico moeilijk te meten zijn: het nut is nog zwaarder getalsmatig aan

te tonen. Jarenlang is vertrouwd op een inzicht van de aanvrager, die immers ook

de resultaten van een onderzoek zag. Kende die echter het risico?Onderschatte hij
dat of overschatte hij dat? Heeft overdreven angst voor stralen geleid tot
onderutilisatie van stralen of is er een overdreven gebruik te constateren: zijn

wij Nederlanders met 550 onderzoeken wijzer dan de Scandinaviers met 900 per 1.000,
of zijn in Friesland de aanvragers wijzer dan in Utrecht waar een dubbel aantal
röntgenonderzoeken gebeurt, spant Amerika de kroon met 1.000 onderzoeken per 1.000
in de grote steden? Of mogen wij vertrouwen op de resultaten van het Boston(P.B.8righam)
experiment waarbij het n!et mogelijk bleek het aantal röntgenonderzoeken door een
toetsingscommissie te doen verminderen, terwijl per opname voor meer dan 1.000.= gld.
aan laboratorium proeven kon worden geschrapt?

De doelmatigheid is het kernwoord maar is moelijk te kwantificeren.
Gelukkig heeft Nederland enkele uitstekende beoefenaren voortgebracht met name

Hardy uit de school van Cobbe n en Cobben zelf en die zullen ons over hun werk
inlichten. Ruijs bespreekt de doelmatigheid van wellicht het meest stralingsdure
onderzoek: het colon. Ikzelf mag ervaringen compileren o.a. doordat er in Nederland
2 mammografische bevolkingsonderzoeken bestaan en bestudeerd zijn waarbij
vooral ook moet worden herinnerd dat Hendriks reeds in 1978 heeft medegedeeld dat



het nut 100 x het risico overtrof.

De WHO heeft al jaren onderkend dat doelmatigheid het kerrnegrip bij de
stralingshygiëne is, en het is een voorrecht dat Dr Racoveanu, van de afdeling
stralen van de WHO, zijn ervaringen hier wil melden. Hijzelf kan een
wereld overzien waarin sommigen overduidelijk te weinig medische verzorging
krijgen enwaar anderen wellicht op de grens zitten van overbelasting.
Zowel Racoveanu als Kingma en Lampmann brengen tenslotte regels voor de praktijk:
namelijk systematisch onderzoek zo uit te voeren dat het nut maximaal en
het risico minimaal is.

Over enkele minuten beginnen wij aan het programma. Het is anders dan in
1972 en 1978. In 1972 gingen bijna alle voordrachten over genetische
significante doses, een onderwerp dat in latere jaren veel minder in

de literatuur voorkomt.
Vermoedelijk hangt dit samen met uit Japan afkomstige rapporten(bv. A.Linos
e.a. NEMJ 1980) waarin het ontbreken van verwachte schade voorzichtig

wordt gemeld.
Voor ons zal dat alleen betekenen dat de balans van wet 2 meer zou kunnen
doorslaan naar het nut, nooit een verminderde discipline volgens wet 1.
Teer ongewone publicaties verschenen onlangs in Health Physics 1982 van
de hand van Henry en Luckey onder de titels:"Is all nuclear radiation

harmful" en"Physiological benefits from low levels of radiation".
Zij achten het gevaar van lage dosp.s gering, vinden zelfs benefit daarvan.

Francis Bacon in de 16e eeuw waarschuwde reeds voor uitslagen van onderzoek
wanneer die gunstig waren voor de onderzoeker; maar wat zou het een zegen

zijn als zou blijken dat onze lage doses geen risico meebrachten.
Maar nu is de situatie zo dat wij wel de gevaren kennen van hoge doses
en dat wij de beheerders van stralen zijn en de wachters zijn van onze
patiënten.

Wij komen weer met beide benen op de grond en geven het woord aan onze eerste
spreker. Wij gaan een interessante en spannende dag tegemoet.



oTftALINGSRISICO, SOMATISCH EFFECTIEVE DOSIS EN

"3TRALINGSDURE" ONDERZOEKEN

L.B. BEENTJES, Hoofd Universitaire Stralingsbeschermings-

dienst, Nijmegen

INLEIDING

Straling en het daarmee samenhangende begrip dosis

geeft vaak aanleiding tot verwarring. Recentelijk heeft

ook de Consumentenbond met betrekking tot een longfoto

uitspraken gedaan die verkeerd geïnterpreteerd kunnen

v/orden. Het is van belang dat zeker bij röntgenologen

geen misverstanden bestaan over begrippen als stralings-

risico, stralingsdosis etc. Hieronder zal eerst in

het kort worden aangegeven wat de term dosis inhoudt.

Daarna zullen de begrippen effectie-f dosisequivalent en

somatisch effectieve dosis worden toegelicht. Vervolgens

wcrdr. ingegaan op de stralingsbelasting waar-mee een

vijftal röntgenonderzoeken gepaard gaat.

DOSIS is een intensiteitsparameter. Dosis wordt dan

cok uitgedrukt in gray, Gy = /kg. De uitgebreidheid

van de massa in kg van het lichaam waar de dosis wcrdt

ervaren is daarom var. groot belang voor het uiteindelijke

risico. In eerste benadering is de vermenigvuldiging van

de dosis, /kg, met ie rr.assa, kg, een maat voor de de-

structieve energie, 'lerr.en we voor de massa 70 kg, het ge-

wicht van de standaard mens en voor de dosis 1 Gy, dan

wcrdt dit product 7C kgGy = 70 joule, ook aan te duiden

met rr.ensGy. Vaak varieert de dosis van punt tot punt in

het bestraalde licha=~. De destructieve energie wordt

dan gevonden door het bestraalde lichaam te verdelen

in een {'root aantal .-.asiagebiedjes , welke afzonderlijk

worden vermeni gvuldir t :r,at de daar ervaren düüis en op



te tellen. Men noemt de energie dan Integrale Dosis.

ONDUIDELIJKHEID in het begrip dosis leidt nogal eens

tot misverstanden. Hier volgt een drietal voorbeelden.

Wanneer de dosis aan de gonaden tengevolge van 400

thoraxopnamen even groot is als bij een 4-weekse

wintersportvakantie (2) geeft deze vergelijking een

verkeerde voorstelling van zaken m.b.t. het totale

risico.

Indien gesteld wordt dat bij een grote longfoto

de intreedosis 200 pGy bedraagt, mag dat waai' zijn,

ook deze waarde geeft slecht weer wat het uiteindelijke

risico is.

]n het juninummer 1983 van de Consumentengids wordt

gesteld: "Een Nederlander ontvangt jaarlijks een

stralingsdosis van zo'n 100 mill:rad' van diverse

soorten natuurlijke straling" en verder "Een foto voor

longonderzoek geeft een dosis van ongeveer 50 millirad

oi; -ie borst". Zeker bij de argeloze lezer wordt hier-

door de indruk gewekt dat één longfoto overeenkomt met

een half jaar achtergrondstraling. Gezien het gevaar

gelegen in stralingsfobie is de Redactie- van de

Consumentengids er per brief op gewezen dat de stra-

lingsbelasfing door een longfoto eerder met k% van die

.oor de achtergrondstraling overeenkomt. Ter onder-

bouwing van deze bewering wac een .'ir'ixel (1) uit

'Diagnostic Imaging' bijgesloten. De Pedactie schreef

terug: "On:'e informatie wijst voor het röntgenonder-

zoek, dat (it_- grootste kunst-ie-tige bijdrage aan onze

stralingsbelasting levert, op een gemiddelde jaardosis

van zo'n 30 tot 70 millirad per Nederlander,

hi.Ti b'ir:-.tfotc le-viT-i o moveer 50 millirad op de

borü holte". De h-.dactie stelde voorts: "Het is

beslist niet onze bedoelinp fT&weest de indruk te

•.;..-(••.;..-!•; dat lori.Tfot J':; , -zoals u ccnrijft, ._̂ n effect
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zouden veroorzaken dat vergelijkbaar is met dat van de

helft van de natuurlijke achtergrondstraling.

Eerlijk gezegd zijn wij nog altijd van mening dat wij

dat ook niet hebben geschreven, en daarom zien wij ook

geen aanleiding tot rectificatie" en vervolgde: "De bij-

drage van röntgenapparatuur aan de medische stralings-

bronnen is aanzienlijk. Is dit (te) rijmen met het per-

centage van slechtst dat uw studie uitwijst? Hoe het

ook zij, straling blijft een onderwerp waarover je bijna

nooit zorgvuldig genoeg kunt publiceren". M.b.t. dit

laatste val ik de Consumentenbond of de auteurs van h<?t

stralingsartikel daarin bij.

EQUIVALENTE DOSIS, ook wel dosisequivalent genoemd,

houdt er rekening mee hoe de energie in de massa is

neergelegd. Dit gebeurt via een qualiteitsfactor, Q,

welke gerelateerd is aan de Linear Energy Transfer.

Voor röntgenstraling is deze LET la-ag en bijgevolg is

de Q - 1. Daardoor is het dosisequivalent in siev<_rt (Sv)

gelijk aan de dosis in Gy.

EFFECTIEF DOSISEQUIVALENT. Als maat voor de schade hebben

we tot nu toe de stralingsenergie sec beschouwd. De

meegedeelde energie wordt, ook bij de risicobeschrijving

van röntgendiagnostisch onderzoek, wel als indicator ge-

bruikt (3). Men kan dan b.v. een risico op sterfte en

genetische schade van 24.10 aan een geabsorbeerde

energie van één Joule verbinden. De gemiddelde dosis in

een orgaan wordt gevonden door deling van de in het or-

gaan gedeponeerde stralingsenergie (J) door de massa (kg)

van het orgaan. Ook met de gemiddelde dosis kan het ri-

sico worden beschreven. Daar de organen verschillen in

stralingsgevoeligheid en ook niet homogeen verdeeld zijn

over- het lichaam, is het risico niet gelijkelijk over

het hele lichaam verspreid. Daardoor is er verfijning
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mogelijk door van elk van de organen de gemiddelde

dosis te nemen en die te vermenigvuldigen met de risico-

factor specifiek voor dat orgaan. Een overzicht van

sterfterisicofactoren voor de verschillende organen is ge-

geven in tabel 1. Zij zijn afkomstig uit ICRP-26 (4).

Een andere bekende bron voor risicofactoren is

UNSCEAR77 (5). De (somatische) risicofactoren van

ICRP-26 zijn oorspronkelijk bedoeld voor de bescherming

van de werker. In deze factoren is invloed van het do-

sistempo niet verdisconteerd. Ook zijn ze niet bedoeld

voor groepen waar de opbouw naar leeftijd of geslacht

afwijkt van normaal. Niettemin beveelt UNSCEAR82 (6) ook

voor de patiënt gebruik er van aan, zodat doses -overigens

m^t de nodige restricties - internationaal vergeleken

kunnen v/orden. We zullen ons daarom tot de ICRP-26 risi-

cofactoren beperken. Normalisering van deze risicofac-

toren resulteert in weegfactoren, als weergegeven in de

tweede kolom van tabel 2. Vermenigvuldigt men de ge-

middelde dosis in elk orgaan met de bijbehorende weeg-

factoren, dan wordt na optelling het effectieve dosis-

equivalent gevonden. Dit effectieve dosisequivalent is

namelijk het gelijkmatig in alle punten van het lichaam

ervaren dosisequivalent dat hetzelfde risico met zich

meebrengt op toegevoegde kans om aan kanker te sterven

en op genetische schades als de werkelijk ervaren dosis,

die zeer inhomogeen kan zijn. In de röntgendiagnostiek

is dit laatste steeds het geval. Figuur 1 moge dit

illustreren. Maast elkaar zijn afgebeeld de inhomogeen

ervaren dosis in de röntgendiagnostiek en de homogeen

ervaren dosis die hetzelfde risico met zich mee moet

brengen.

SOMATISCH EFFECTIEVE DOSIS. Naast effectief dosisequi-

valent bestaat nog het begrip somatisch effectieve dosis

(SED). In het verleden werd gesproken van de bt-enmerg-

dosis en de somatische dosis. Daar tegenover wer-d gesteld



12

de genetisch significante dosis ook wel genetische

dosis genoemd. Ofschoon hier van dosis gesproken wordt,

is dosisequivalent bedoeld. Bij de SED wordt het risico

ten gevolge van de genetische dosis niet mee genomen.

Dit betekent dat een kwart* van het risico komt te ver-

vallen, waardoor de resterende weegfactoren met vier-

derde moeten worden vermenigvuldigd, zie Fig.2. Daar de

borstklier een hoog stralingsrisico draagt, is er reden

de weegfactoren te splitsen naar geslacht. De weegfac-

toren worden dan zoals weergegeven in de laatste twee

kolommen van tabel 2.

RISICO'S VAM RÖNTGENONDERZOEK. Uit vermenigvuldiging van

de orgaandoses met de desbetreffende weegfactoren ge-

volgd door optelling van deze producten volgt de SED.

Dit kan voor elk onderzoek geschieden, zodat de ver-

schillende onderzoeken met elkaar kunnen worden verge-

leken. Uiteraard leidt vermenigvuldiging van de orgaan-

doses met de desbetreffende sterfterisicofactoren na op-

telling van deze producten tot het risico per onderzoek.

De 3ED kan ook uit deze risicoparameter worden verkregen.

Internationaal worden er 23 categorieën van onderzoek

onderscheiden. Van de 5 voor de patiënt meest belastende

onderzoeken zijn de risicoparameter en de bijbehorende

SED weergegeven in tabel 3. Tabel 4 toont voor de hele

Nederlandse bevolking het risico per jaar van de vijf

meest belastende onderzoekscategorieën. Hierbij is de

frequentie van voorkomen van het onderzoek in rekening

gebracht. Het risico is op te vatten als het aantal

mortaliteiten dat per jaar in Nederland wordt geïnduceerd

door het röntgenonderzoek. In deze tabel is ook de S!\Dge-

geven welke de Nederlandse vrouw of man gemiddeld ont-

vangt ten gevolge van h~t betreffende onderzoek.

* ICHP betrekt slechts de eerste twee generaties bij het

genetisch risico
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Ter afweging is ook voor alle 25 onderzoekscategorieen

tezamen het totale jaarlijkse somatisch effectieve

dosisequivalent per Nederlandse vrouw en man gegeven.

SLOTOPMERKING. Daar de Nederlandse bevolking ongeveer

evenveel vrouwen als mannen telt, komt de SED ten ge-

volge van de röntgendiagnostiek voor Nederland uit op

ca. 0,5 mSv/jaar. Zoals in het voorgaande vermeld, werd

het dosisequivalent ten gevolge van de achtergrond-

straling wel op 1 mSv/jaar gesteld. Echter is in de

laatste jaren gebleken dat de longbelasting door a-

emitters uit bouwmaterialen nog eens zo'n bijdrage

levert. De totale achtergrondstraling wordt dan 2 mSv/

jaar. De SED ten gevolge van de röntgendiagnostiek komt

overeen met J hiervan. De SED van een grote longfoto

is gelijk aan 2% van dat (effectief) dosisequivalent

aan achtergrondstraling, namelijk 40 v?v (1).
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Tabel 1. Risicofactoren voor lage doses en fatale vormen

van kanker. {ICRP publicatie nr. 26)

ORGAAN/WEEFSEL RISICO (10~Vsv)

Rode beenmerg 20

Schildklier 5

Borstklier 50

Long 20

Bot 5

Max. vijf andere organen, per orgaan 10 50

Gehele lichaam 100-150

Tabel 2. Weegfactoren voor de berekening van het effec-

tief dosis-equivalent en van de somatisch effec-

tieve dosis.

WEEFSEL/ORGAAN

Gonaden

Borst

Rode beenmerg

Longen

Schildklier

Botoppervlakken

Rest

WEEGFACTOR

(ICRP2Ó)

0,25

0,15

0,12

0,12

0,03

0,03

0,30

WEEGFACTOR SED

VROUW

0

0,33

0,13

0,13

0,03

0,03

0,33

MAN

0

0

0,20

0,20

0,05

0,05

0,50
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Pabel 3. Risico per röntgenonderzoek en de somatisch

effectieve dosis.

Onder-

zoek

Angiocard.

Abdominale
aortografie

Thorax
doorlichting

Colon

Ribben

VROUWEN

Risico

per

ond.

1,8.10"^

6,2.10~5

4,6.1O"5

M.io-5

2,8.1O"5

1

•

3

3

1

SED

(mSv)

,2.102

-1

,1

,o

,9

Onder-

zoek

Angiocard.

Abdominale
aortografie

Colon

Thorax
doorlichting

Maag en
duodenum

MANNEN

Risico

per

ond.

l,3.1O"3

6,2.1O"5

M.io-5

3,6.Ï0"5

2,7.10"5

1

6

*

3

2

SED

(mSv)

,3.102

,2

,6



Tabel 4. Collectief sterfteresico per jaar in Nederland

(14.10 inwoners) t.g.v. röntgenonderzoek.

Onderzoek

Anpiocard.

Colon

Schermbeeld
fotografie

Maag en
duodenum

Thorax
doorlichting

Alle onder-
zoeken

VROUWEN

Sterfte-

risico

per jaar

14

3,9

3,3

3,2

3,0

40

SED,., ,
/Ned.

(mSv)

0,13

0,037

0,032

0,031

0,029

0,4

Onderzoek

Angiocard.

Maag en
duodenum

Colon

Schermbeeld
fotografie

Thorax
doorlichting

Alle onder-
zoeken

MANNEN

Sterfte-

risico

per jaar

21

4,5

3,4

3,2

3,1

45

SED/Ned.

(rr.Sv)

0,30

0,064

0,049

0,046

0,045

0,6
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FUNDAMENTELE RADIOBIOLOGISCHE INZICHTEN BETREFFENDE EFFECTEN

VAN KLEINE DOSES STRALING

Prof.dr. G.W. Barendsen

Laboratorium voor Radiobiologie, Universiteit van Amsterdam en

Radiobiologisch Instituut TNO, Rijswijk.

Inleiding

Onderzoek van de schadelijke effecten van straling en de bescherming daar-

tegen is in de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Als gevolg van

stralingsbronnen die altijd in de natuur aanwezig zijn geweest en in de 20e

eeuw in toenemende mate als gevolg van toepassingen van straling door de

mens op het gebied van de geneeskunde, de wetenschap en de industrie,

worden allerlei groepen personen blootgesteld aan ioniserende straling en

radioactieve stoffen. Bij de toepassingen in de röntgendiagnostiek, de

nucleaire geneeskunde en de radiotherapie wordt met deze toepassingen een

uitgesproken nut beoogd voor de individuele persoon die aan straling wordt

blootgesteld. Hierbij moet dit nut echter steeds afgewogen worden tegen de

risico's van de inductie van schadelijke effecten. Kennis van fundamentele

radiobiologische mechanismen kan bevorderen dat de mogelijkheden van

toepassingen van ioniserende straling en van radioactieve stoffen in de

geneeskunde optimaal worden benut, terwijl schadelijke effecten zoveel

mogelijk worden voorkomen.

Behalve bij toepassingen in de geneeskunde kunnen groepen personen wor-

den blootgesteld aan ioniserende straling en radioactieve stoffen als gevolg

van hun beroepsuitoefening, bijvoorbeeld personeel werkzaam in zieken-

huizen, laboratoria en de kernenergie industrie. Hierbij moet er naar wor-

den gestreefd de risico's van schadelijke gevolgen zodanig te beperken dat

ze niet groter zijn dan in andere beroepen. Tenslotte wordt de gehele

wereldbevolking aan ioniserende straling blootgesteld door de verspreiding

van radioactieve stoffen in de atmosfeer en de biosfeer, b.v. door explosies

van kernwapens en de werking van kernenergie-reactoren. Daar hierbij

geen direct nut voor individuele personen aanwijsbaar is, zullen de

mogelijke schadelijke gevolgen moeten worden afgewogen tegen de eventuele

nadelen van alternatieve oplossingen, b.v. andere technieken van energie-

voorziening.
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Effecten van straling

Gegevens verkregen uit epidemiologisch onderzoek en experimenten met

proefdieren hebben duidelijk aangetoond dat ioniserende straling schadelijke

effecten kan veroorzaken. Deze effecten worden in de eerste plaats onder-

scheiden naar het moment van optreden.

Vroege effecten kunnen binnen enkele uren of binnen enkele weken optre-

den. Tot deze effecten rekent men het beenmerg syndroom, het

darmsyndroom en het centraal zenuwstelselsyndroom welke kunnen ontstaan

na bestraling van het hele lichaam of essentiële delen daarvan. Dezo»

effecten treden pas op na relatief hoge doses, groter dan 100 rad = 1 Gy.

Deze effecten zullen dus in principe alleen ontstaan na accidentele

blootstelling aan straling. Veiligheidsmaatregelen moeten voldoende zijn om

deze effecten te voorkomen.

Late effecten kunnen optreden na periodes van enkele maanden, maar ook

nog na vele jaren of in volgende generaties. Men onderscheidt in de eerste

plaats effecten waarvan alleen de frequentie maar niet de ernst van de

schade toeneemt met de doses. Deze effecten worden wel met de term

"stochastisch" aangeduid. Hieronder vallen de inductie van vele soorten

maligne tumoren en van genetische effecten. Er bestaat waarschijnlijk geen

drempeldosis waarbeneden deze effecten niet kunnen worden geïnduceerd.

Andere soorten late effecten nemen zowel in ernst als in frequentie toe met

de dosis. Men noemt dit "niet-stochastische" effecten. Men neemt veelal aan

dat voor deze effecten een drempeldosis bestaat waarboven het effect pas

wordt waargenomen. Tot deze effecten behoren weefsel f ibrose,

vaatveranderingen en lenstroebeling. Een aparte categorie vormen nog de

stoornissen in embryonale en foetale ontwikkeling, de zgn. teratogene

effecten, die echter als bijzondere vorm van somatische effecten moeten

worden gezien.

Dosimetrie

Om de relatie tussen de hoeveelheid ontvangen straling en de frequentie of

de ernst van de veroorzaakte biologische veranderingen te beschrijven.
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moeten een aantal grootheden en daarbij behorende eenheden worden gedefi-

nieerd. Een physisch, chemisch of biologisch effect van ioniserende straling

wordt veroorzaakt doordat een deel van de energie van de straling in het

blootgestelde weefsel wordt geabsorbeerd. Deze "geabsorbeerde dosis" wordt

uitgedrukt in de hoeveelheid energie die per massa eenheid wordt opgeno-

men. In samenhang met het SI eenheden stelsel, is een speciale eenheid ge-

definieerd: 1 gra

"rad" = 0,01 Cy.

definieerd: 1 gray (Gyj = 1 J.kg medium. De vroeger gebruikte eenheid

Voor biologische effecten moet nog rekening worden gehouden met de hogere

effectiviteit van sommige soorten straling, b.v. a-straling of neutronen

straling, in vergelijking met röntgenstraling of gamma stra:<:ig. Daartoe is

de eenheid "dosis-equivalent" ingevoerd met de eenheid sievert (Sv); 1 Sv

= 1 J.kg . De vroeger gebruikte eenheid "rem" = 0,01 Sv.

Voor photonen en electronen is de dosis-equivalent H in Sv gelijk aan de

geabsorbeerde dosis in Cy. Voor a-straling van natuurlijke radioactieve

stoffen is 1 Sv = 0,05 Cy, d.w.z. de "Quality Factor", Q, is 20.

De hoeveelheid activiteit van een radioactieve stof wordt uitgedrukt in het

aantal desintegraties per seconde. De nieuwe eenheid is de becquerel (Bq).

Eén becquerel komt overeen met 1 desintegratie per seconde. De oude

eenheid curie (C) = 3,7 x 10 desintegraties per seconde, 1 Ci = 37 CBq;

1 MBq = 27 tiCi.

Somatische en genetische effecten

Enkele jaren tot enkele tientallen jaren na blootstelling aan kleine doses

straling, van de orde van 50 rad of minder, kunnen late somatische effecten

optreden. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan leukemie en andere vormen

van maligne proliferatieve ziekten. In nakomelingen van bestraalde personen

kunnen genetische afwijkingen optreden. Voor beide soorten effecten geldt

dat de "spontaan" aanwezige frequentie wordt verhoogd. De kans op

overlijden aan een vorm van kanker is "normaal" 25 procent. Erfelijke

ziekten worden "spontaan" gevonden in ongeveer 10 procent van de levend

geborenen.
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Bij lage doses straling, van de orde van 0,1 Cy of lager, is de kans op

deze stochastische effecten van overwegend belang bij stralingshygienische

beschouwingen.

In de laatste ICRP aanbevelingen wordt bij homogene totale

lichaamsbestraling de kans op ongeneeslijke kwaadaardige ziekten ongeveer

drie maal zo groot geschat als de kans op ernstige genetische effecten.

Voor de genetische risico factor is daarbij rekening gehouden met de

afnemende kans op nageslacht met toenemende leeftijd. Daaruit v_ gt een

gewogen genetisch risico van 0,004 Sv voor de eerste twee en een even

groot risico voor de derde en alle volgende generaties samen. Voor de

risicofactor voor het induceren van tumoren is een gelijke kans voor alle

leeftijden aangenomen met een totale waarde van 0,0125 Sv

Op deze risicofactoren zal in de volgende paragraaf nader worden ingegaan.

Risicofactoren voor kleine doses straling

Gegevens over het ontstaan van kanker bij de mens ten gevolge van bloot-

stelling aan straling zijn met name de laatste twintig jaar verkregen en

geanalyseerd voor een aantal groepen personen. De belangrijkste serie

gegevens is verkregen door onderzoek van overlevenden in Hiroshima en

Nagasaki, die in 1945 blootgesteld werden aan straling van atoombommen.

Van deze bevolking zijn sinds 1916 ongeveer 15.000 personen die doses

tussen 1 en 1000 rad hadden ontvangen, nauwkeurig gevolgd en vergeleken

met een groep van ongeveer 35.000 personen in dezelfde steden die niet

bestraald waren of slechts heel geringe doses hadden ontvangen. Daarnaast

zijn gegevens verkregen over groepen patiënten die voor bepaalde ziekten

met straling werden behandeld, over groepen personen die in industrieën

werkzaam waren waar met radioactieve stoffen werd gewerkt, over een

groep artsenradiologen die door hun werk aan straling werden blootgesteld

en over groepen mijnwerkers die tijdens hun werk radioactieve gassen

inademen. Van de verschillende soorten kanker waarover gegevens

beschikbaar zijn, zullen slechts enkele aspecten worden genoemd.



Tabel 1 "Oude" en SI-Eenheden in stralingsbeschermingsprograroma's

"Oude" Eenheden SI eenheden
Fysische
grootheid Naam Symbool Definitie Naam Symbool Definitie

Opmerkingen

Expositie Röntgen 2^58x10IR
C.kg * lucht

-4
Heeft alleen betrekking op
Y-straling beneden i MaV.
Geen SI eenheid

Geabsor-
beerde dosis

rad rad 1 rad = 0,01 J.kg
in elk medium

-1 gray Gy 1 Gy = 1 J.kg-1
Medium dient altijd vermeld
te worden: indien niet ver-
meld, dan wordt .aangenomen
aat het uit zacht weefsel
bestaat. 1 rad = 10 mGy;
1 mrad = 10 yGy; 1 Gy =
100 rad, 1 mGy - 0,1 rad.

Dosis
equiva-
lent

1 rem
0,01 - 1

van straling niet een
Jcwaliteitsfactor Q

aievert Sv 1 Sv --

van straling met een
kwaliteitsfactor Q

k'.'ill i j i i W u ' j r n <l<'itli;<iltn->'tiif

dosit.; a l leun y i luu ik t h i j
s t ra l ingsbescherming. De
k w a l i t e i t s f ó c t o r Q hanyt af
van de s t r a l i n g en kan waar-
den hebben tussen 1 en 20.

Activiteit Ci ICi bocquerel Bq 1 Bq = 1 S-1 1 Ci=3? GBq; 1 bCi =
37 kBq; 1 Bq » 2? j.Ci ;
1 MBq = 2" pCi.

Ontleend aan: Central Electricity Generating Board. Fundamentals of Radiological Protection. RD/B/N 4282 HPM 472, p. IS.
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Het is een algemene observatie dat na bestraling een aantal jaren verloopt

voordat kanker wordt ontdekt. Deze periode noemt men de latente periode,

welke voor leukemie minimaal enkele jaren bedraagt maar voor andere typen

kanker 10 jaar of meer kan bedragen. Dit betekent niet dat na 10 jaar alle

door straling veroorzaakte gevallen van kanker reeds direkt optreden, want

nieuwe gevallen kunnen gedurende vele tientallen jaren na bestraling nog

worden gevonden. Alleen van leukemie is bekend, o.a. door onderzoek van

overlevenden in Hiroshima en Nagasaki, dat na ongeveer 25 jaar practisch

geen nieuwe gevallen meer worden waargenomen.

In de meeste gevallen zijn de gegevens betreffende verschillende groepen

blootgestelde personen te beperkt om voldoende nauwkeurig het verband

tussen de dosis en de kans op effecten vast te stellen. Bovendien zijn de

ontvangen doses veelal van de grootte van 50 rad en hoger. Naast resulta-

ten van epidemiologisch onderzoek is het daarom nodig een tweede soort in-

formatie te gebruiken voor de extrapolatie van beschikbare gegevens over

tumorinductie bij de mens naar geringere doses, van de orde van 1 rad en

lager.

Bij doses in het gebied tussen 50 en 500 ra-d zijn vele soorten radiobiolo-

gische experimenten met zoogdiercellen uitgevoerd, o.a. over inductie van

chromosoom aberraties, waaruit is gebleken dat, naast inductie door indivi-

duele ioniserende deeltjes, bij deze doses accumulatie van schade ook een

belangrijke bijdrage kan leveren tot de totale frequentie van effekten.

Daaruit volgt dat in dit dosisgebied de kans op een effect sneller toeneemt

dan evenredig met de dosis. De kans op een bepaald type cellulaire

verandering kan daarom bij benadering als volgt worden weergegeven:

Frequentie van een effect F = p.D + p,D2

waarbij waarden van p. en p2 afhangen van het onderzochte effect in de

betreffende zoogdiercellen terwijl waarden van 9-,/Pj tussen 50 en 2000 rad

blijken te liggen.

Een relatie van deze vorm blijkt ook een goede beschrijving te geven van

de toename met de dosis van inductie van kanker gevonden in experimenten

met muizen en ratten. Bij doses hoger dan 100 rad gaat ook veelal de in-

ductie van celdood een rol spelen. Omdat alleen cellen die tot ongelimiteerde

deling in staat zijn tot een tumor aanleiding kunnen geven, neemt bij
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hogere doses de kans op ontwikkeling van een tumor dan ook minder snel

toe als zonder celdood verwacht zou worden. (Barendsen, 1978). Een be-

langrijk aspect dat hier niet uitvoerig kan worden behandeld, betreft de

invloed van herstel van cellulaire schade tijdens langdurige bestraling en

rr.jt lage doseringstempi. Dit herstel beïnvloedt de lineaire component in de

dosis-effect relatie niet, maar vermindert de relatieve bijdrage van de

kwadratische component.

Met behulp van deze radiobiologische inzichten is het mogelijk de gegevens

over kankerinductie bij de mens, die betrekking hebben op doses van

0,5 Cy en hoger, te extrapoleren naar lage doses. Hierbij moet natuurlijk

rekening worden gehouden met het feit dat de beschikbare gegevens

beperkt, en de groepen personen heterogeen zijn. Deze extra-polatie is ook

door de International Commission on Radiological Protection (ICRP) in haar

nieuwste aanbevelingen (publicatie nr. 26) toegepast.

Na evaluatie van alle beschikbare gegevens samengevat in het meest recente

rapport van de wetenschappelijke Commissie van de Verenigde Naties over

effecten van straling (UNSCEAR) kan worcten gesteld dat bij lage doses

(0,1 Cy) per Cy ontvangen straling een kans ontstaat van 20 per 10

personen op het optreden van leukemie. Dit komt overeen met gemiddeld één
n

per 10 personen per jaar over een risicoperiode van ongeveer 20 jaar.

Deze waarde wordt o.a. gebruikt in de meest recente aanbevelingen van de

Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP).

Voor het ontstaan van borstkanker bij vrouwen die aan straling werden

blootgesteld, blijken vrij grote verschillen in het risico te worden gevon-

den, variërend van 50 per 10 personen afgeleid van gegevens uit Japan,
n

tot 200 per 10 personen per Gy stralingsdoses afgeleid van gegevens over

groepen patiënten.

Voor het ontstaan van botkanker zijn o.a. gegevens verkregen over

groepen personen die met radium-houdende verf op wijzerplaten van horlo-

ges lichtgevende cijfers aanbrachten. Opname via de mond van radium dat

alpha-deeltjes uitzendt, bleek nog vele jaren later tot aantoonbare hoeveel-

heden radium in bot leiden. De kans op botkanker afgeleid uit deze en an-



27

dere gegevens, bedraagt per sievert ongeveer 5 per 10 personen.

Het is niet mogelijk in deze bijdrage alle risicowaarden te noemen en de
wetenschappelijke achtergrond daarvan te bespreken. Een uitvoerige analyse
is gegeven in het rapport van de Verenigde Naties "Scientific Committee on
the Effects of Atomic Radiation" (UNSCEAR, 1977). Samenvattend kan wor-
den gesteld dat de ICRP in recente aanbevelingen betreffende beperking
van stralingsdoses, voor de kans op overlijden na blootstelling aan röntgen-
of gamma-straling als gemiddelde over alle leeftijden van de blootgestelde
personen, een waarde gebruikt van 100 per 10 personen per Sv (= 100
rem) voor alle typen van kanker samen. Voor bestraling in de zeer
gevoelige periode voor de geboorte is deze waarde waarschijnlijk nog een
factor twee tot drie hoger. Een samenvatting van de risicofactoren is
gegeven in tabel 3. In deze tabel is de eenheid rem gebruikt om aan te
geven dat met een hogere effectiviteit van b.v. alpha-straling of neutronen
rekening is gehouden.

Tabel 2. Risicofactoren voor overlijden aan verschillende
typen kanker door ioniserende stralipg.

orgaan/weefsel

beenmerg

long

bot

borst (vrouwen)

schildklier

andere organen
samen

totaal

risico per Sv

20/1 O*1

20/10**

5/104

65/10**

5 / lo "
I.**

50/10

u***
130/10

risico periode
(jaar)

20

40

40

40

40

40

risico per Sv
per jaar gedurende
de risicoperiode*

KO/IO4

0.5/10*1

0.1/10**

1.6/10**

0.1/10**
il**

1.2/10

Afgeronde waarden per rem stralingsdosis.
** Verondersteld wordt dat individuele organen hoogstens een bijdrage

leveren van 1/5 van deze waarde.
*** Het totaal is voor een gemiddelde bevolking (mannen en vrouwen) berekend

door de kans op borstkanker voor de helft mee te tellen.
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Gegevens over genetische effecten zijn niet direct op epidemiologisch onder-
zoek gebaseerd maar grotendeels afgeleid van experimenten bij proefdieren.
Men heeft berekend dat na een bestraling met 1 Gy ir-straling per generatie
185 nieuwe gevallen per 10 levend geborenen verwacht kunnen worden als
de populatie een nieuwe genetische evenwichts situatie heeft bereikt. Bij
een generatieduur van 30 jaar komt 1 Cy per generatie overeen met 0,33
niGy per jaar.

De mogelijke bijdrage van natuurlijke straling in het milieu aan het voorko-
men van kanker.

Met behulp van kennis over de ontvangen stralingsdosis van natuurlijke
bronnen en de risicofactoren in tabel 2 is het mogelijk een benadering te
geven van de bijdrage van straling in het milieu aan het optreden van ver-
schillende vormen van kanker bij de mens. Bij deze berekening moet met
enkele beperkingen rekening worden gehouden en aan de resultaten mag
geen grote nauwkeurigheid worden toegekend. Ook bij een onzekerheid van
een factor 2 geven de resultaten toch inzicht in de orde van grootte van de
bijdragen.

Zoals bekend mag worden verondersteld, komt kanker vooral voor bij oudere
personen. Wanneer we aannemen dat de stralingsdosis ontvangen in de
eerste vijftig levensjaren bijdraagt aan het optreden van kanker op latere
leeftijd, dan kan de grootte van deze bijdrage van natuurlijke straling als
volgt worden berekend. Op de leeftijd van vijftig jaar is totaal bij benade-
ring een dosis van 50 x 100 mrem = 5 rem ontvangen. Voor de daarop
volgende leeftijdsperiode kan dan het risico berekend worden door verme-
nigvuldiging met het risico per jaar en per rem stralingsdosis ontvangen
door het betreffende orgaan. Enkele resultaten zijn gegeven in tabel 3.
Deze waarden kunnen worden vergeleken met de geregistreerde sterfte aan
de verschillende vormen van kanker. Voor deze vergelijking zijn gegevens
gebruikt die vermeld zijn in het jaar boek Kanker onderzoek en
Kankerbestrijding 1974, ontleend aan publicaties van het Centraal Bureau
voor de Statistiek. In de eerste kolom van tabel 3 zijn de absolute aantallen
overleden personen in Nederland in 1973 gegeven en in de tweede kolom de
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sterfte in de groep personen tussen 50 en 5H jaar. Deze personen hebben in

de voorafgaande 50 jaren gemiddeld ongeveer 100 mrem per jaar ontvangen

van de natuurlijke straling. In kolom 4 is de mogelijke relatieve bijdrage

van deze natuurlijke straling in verhouding tot de waargenomen sterfte

gegeven in procenten. Hieruit blijkt dat volgens deze berekening voor

verschillende soorten kanker en voor mannen in vergelijking met vrouwen

grote verschillen worden gevonden, met variaties van enkele tienden van

procenten tot enkele procenten. Wanneer deze berekening wordt uitgevoerd

voor personen in hogere leeftijdsgroepen dan nemen deze percentages af

omdat de geregistreerde frequenties veel sterker stijgen dan de berekende

bijdragen van de natuurlijke straling. Voor personen in lagere

leeftijdsgroepen nemen de berekende percentages voor de bijdragen van

naiuvriijke straling toe, omdat- de geregistreerde sterfte frequenties sneller

afnemen dan de berekende bijdragen van straling. Wanneer gemiddelden

over de totale bevolking van alle leeftijden worden berekend, komt men voor

alle soorten kanker samen op waarden van ongeveer 0,4 procent voor

mannen en 0,9 procent voor vrouwen.

Hoewel er geen grote nauwkeurigheid aan mag worden toegekend, kunnen

uit de resultaten van deze berekeningen toch enkele conclusies worden ge-

trokken. In de eerste plaats blijkt dat de milieufactor ioniserende straling

hoogstens een kleine bijdrage levert tot de totale kanker frequentie. Dit is

in overeenstemming met het feit dat onderzoek naar correlaties tussen de

doses natuurlijke straling in verschillende gebieden op aarde en de sterfte

aan kanker nooit een significante toename van kanker met de dosis hebben

aangetoond, hoewel de doses een factor 2 of meer verschillen. Een factor 2

in de natuurlijke straling zou volgens de gegeven berekeningen echter

slechts een toename van kanker van de orde van één procent veroorzaken

en een dergelijke variatie is niet significant vast te stellen.

Een tweede conclusie die uit de resultaten van de berekeningen kan worden

getrokken is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de risicofactoren voor

inductie van verschillende soorten kanker veel hoger zouden zijn thans

wordt aangenomen. Wanneer de risicoschattingen een factor 10 of meer te

laag zouden zijn, dan zou verwacht worden dat de bijdrage van natuurlijke

straling aan het ontstaan van kanker veel groter is en dat variaties in deze
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dosis duidelijke verschillen tussen verschillende gebieden op aarde zouden

veroorzaken.

Een derde conclusie is dat, hoewel de bijdrage van natuurlijke straling aan

het ontstaan van kanker verhoudingsgewijs klein is, toch niet uitgesloten

kan worden dat in Nederland per jaar op een totale bevolking van 13,5 x

10 inwoners mogelijk 100-200 personen overlijden aan kanker tengevolge

van de natuurlijke straling. Een overeenkomstige, maar evenredig met de

dosis kleinere bijdrage, zou kunnen worden veroorzaakt door de bronnen

die samenhangen met menselijke activiteiten. Hiervan is de medische

röntgendiagnostiek de belangrijkste terwijl de andere bronnen in

vergelijking hiermee zeer kleine bijdragen leveren.
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TABEL 3.

BEREKENDE BIJDRAGE VAN 100 mrem PER JAAR NATUURLIJKE STRALING AAN DE KANS

OP OVERLIJDEN AAN VERSCHILLENDE VORMEN VAN KANKER

Geregistreerde sterfte in 1973 in Nederland.

soort man of aantal in hele per 10 berekend voor bijdrage van
maligniteit vrouw bevolking (13,5 personen 100 rarem/j 100 mrem/j

x 10 pers.) (50-54 j) gedurende 50 j natuurlijke
per 10 pers. straling aan

geregistreerde
sterfte (s)

longen

borst

bot

leukemie

maag

totaal

m

V

V

m

V

m

V

m

V

m

V

5582

372

2495

282

230

520

392

1871

1198

15773

11434

96

10

74

1

1

9

7

16

10

234

216

0,25

0,25

0,80

0.05

0,05

0,20 *

0,20*

0,12

0,12

1,45

2,25

0,26

2,5

1,1

5

5

2,2

2,9

0,7

1,2

0,6

1,0

* VOOR LEUKEMIE IS MET EEN RISIKOPERIODE VAN 20 jaar rekening gehouden.
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INVLOED VAN NIEUWE TECHNISCHE OMWIKKELINGEN OP STRALINGSDOSES

W. HERSTEL

Instituut voor Fadiopathologie en Stralenbescherming, Leiden

INLEIDING

In de radiodiagnostiek wordt op grote schaal gebruik genaakt van

hulpmiddelen voor het vormen, vastleggen en bewerken van beelden.

Waren vroeger het doorlichtscherm en het fotomateriaal de belangrijkste

hulpmiddelen bij de beeldvorming, nu ziet men steeds neer apparatuur in

gebruik die berust op elektronica en informatica. Naast het beeld dat

rechtstreeks door de inwerking van de straling verkregen wordt en vrij-

wel momentaan beschikbaar is, ontstaat nu een veelheid van methoden om

de beeldinformatie te bewerken en daarna opnieuw te reconstrueren.

In de vroegere situaties was de beeldinformatie in analoge vorm aan-

wszig. De helderheid van het doorlichtbeeld of de zwarting op een

röntgenfilm waren 'analoge' grootheden, die hoger of lager uitvielen al

naar de intensiteit van de straling, die voor de beeldopbouw vereist

was. In moderne beeldsystemen ondergaat het intensiteitspatroon een

aantal omzettingen (coderingen). Om deze gegevens geschikt te maken

voor bewerking met computers, zoals in de moderne tomografie en in de

digitale subtractiemethoden gangbaar is, dan wordt de informatie in een

andere vorm gebracht, omgezet in 'digitale' code, die zich voor verdere

bewerking leent. Pas na deze bewerking wordt het beeld gereconstrueerd

in een voor ons oog bruikbare vorm.

Het beeld zoals dit beschikbaar komt voor de radiodiagnost moet aan

een groot aantal voorwaarden voldoen. Heel lang is de nadruk wat erg

gevallen op de weergave van de fijnste details. Hoewel nooit ontkend

mag worden dat deze vaak een sleutelrol blijken te vervullen in de diag-

nostiek, is gedurende de laatste jaren steeds meer inzicht gekomen in

andere beeldparameters, waarvan de overdracht van het kontrast wel de

belangrijkste is. Zowel ten aanzien van de detailafbeelding als van de

verbetering van de beeldkontrasten zijn er in de laatste jaren belang-

rijke vorderingen gemaakt. Er zijn verbeteringen op het gebied van het

beeldversterkerontwerp (1) en film-schermcombinaties (2,3). Wat de

beeldversterkers betreft is er een uitbreiding gekomen in de formaten

en de ingjngsschermen, die opgebouwd zijn uit kleine parallel verlopen-

de- kristalstructuren. Daardoor wordt het oplossend vermogen van het

- 1 -
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ingangsscherm vergroot terwijl door vermindering van de lichtverstrooi-

ing de kontrastweergave verbeterd is. Gezien de ronde vorm van het in-

gangsscherm van de beeldversterker is het noodzakelijk ook een ronde

diafragmering van de stralenbundel toe te passen. Beeldversterkers zijn

elektronisch omsdiakelbaar wat formaat betreft; overgang op een kleiner

formaat betekent dat men in mindere mate gebruik maakt van de interne

beeldverkleining. De vereiste exposiesnelheid in het centrum van de

bundel zal derhalve roeten toenemen om dezelfde helderheidsversterking

te houden; de vereiste diameter van de stralenbundel wordt dan uiter-

aard wel kleiner. In Fig. I is schematisch aangegeven hoe het verloop

van de elektronen binnenin de beeldversterker is. De essentiële veran-

dering van het ingangsscherm is sterk vergroot weergegeven. De koppe-

ling tussen het uitgangsscherm van de beeldversterker en de televisie-

opneembuis (vidicon, plumbicon of nuvicon) kan in principe in plaats

van middels een lenzensysteem ook via een vezeloptiek tot stand konen.

Daarmee bereikt men dat de helderheidsoverdracht egaal is over het

beeldvlak en dat de weergave goed blijft ook van structuren, die wat

verder van de optische as gelegen zijn. De laatste ontwikkelingen op

het gebied van beeldversterkers hebben reeds hun vruchten afgeworpen

omdat in die zelfde periode ook de televisie-substractie 's gaan door-

zetten. Naast het gangbare aantal beeldlijnen, in Europa doorgaans 625,

gaat men nu ook werken met 1250 beeldlijnen. Dit betekent echter wel

een veel grotere elektrische bandbreedte van de televisieketen en

uiteraard ook meer systeemruis.
e e

/

^

*

.

'

;

/

/
B

s b s Sb
Fig. 1 Scnematische weergave van een beeldversterker met vezeloptiek (A)

en fotografische beeldvorming met versterkingsschermen (B en C).
De lurainescerende lagen zijn gearceerd weergegeven; b^basislaag,
e=eniulsie, v=versterkingsscherm.
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De verbeteringen op het gebied van de helderheidsversterkers (en de

fotografie op klein formaat die daardoor mogelijk werd bij lage doses)

hebben de ontwikkeling van versterkingsschentien gebaseerd op zeldzame

aarden sterk in de hand gewerkt. In veel gevallen werkte dit dosisverla-

gend. Een typisch voorbeeld vindt nen in de huidige manmografie, waarbij

men tegenwoordig gebruik zal maken van een versterkingsscherm. In Fig. 1

is ook schematisch aangegeven hoe eventuele lichtverstrooiing in de ba-

sislaag (die uiteraard kontrastverlagend werkt) minder storend is bij

een enkel versterkingsscherm. In Fig. 2 is een vergelijking gegeven van

een aantal film-scherm-combinaties. De filmgevoeligheid, hier omschreven

als de exposie vereist voor het bereiken van een zwarting van 1, is

uiteraard een heel belangrijke factor in de dosisreductie. Natuurlijk

zijn er veel meer overwegingen bij de keuze van films en schermen (b.v.

de sluier, de gradient, de korrel en niet te vergeten de prijs).

Rt 'L .
EXP.

SCHERM: RADAI.IW

FILM: RPR

LANEX H
ORTHO G

KYOKKO H
F U J I RX

LANLX F
ORTHO H

DIAH.S

REI
OE'l
Vi.f

Fig. 2 Relatieve vergelijking van een aantal film-scherm-combinaties,
gebaseerd op filmgevoeligheid en oplossend vermogen.
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BALANS VAN BEELDKWALITEIT EN DOSIS

In de beschouwingen over stralenrisico werkt men nogal eens net een

vereenvoudigd schema. Het blijkt in de praktijk zeer lastig zaken als

beeldkwaliteit, waarin zoveel subjectieve factoren van de menselijke

waarneming in meespelen en stralenbelasting, waarmee zoveel biologische

effecten gemoeid zijn in naat en getal uit te drukken. Als het goed is

moet in de risico-analyse ook aandacht worden geschonken aan de geheel

andere situatie die zich gaat voordoen bij een onderzoek roet moderne

hulpmiddelen. Mogelijk doen zich ten dele geheel andere gevaren voor zo-

als beschadigingen aan bloedvaten of kans op mechanische letsels. Niet

zelden verschuift ook de indicatiestelling, kiest men een ander kon-

trastmiddel, of verandert de opnamsduur. In de 'technology assessment'

ziet men deze afwegingen van nut en risico ook telkens voorkomen; ten

aanzien van het röntgenonderzoek deden groepen in Parijs, Boston en

Madison veel werk op dit gebied (5). Wat de stralenbelasting betreft is

de huidexposie steeds een veel gehanteerd gegeven gebleven, dat soms

dienstig kan zijn bij het bepalen van orgaandoses (beenmerg, gonaden,

mammae); bij bevolkingsonderzoeken en risicoberekeningen kan een soma-

tisch effectieve dosis een belangrijk uitgangspunt zijn (6,7,8,9). Bij

de waardering van de beeldkwaliteit moeten naast objectieve maatstaven

(kontrastoverdracht, Wiener-spectra) ook subjectieve waarnemingsproe-

ven worden gedaan (4).

BEPALING VAN DE INVALLENDE STRALING

ICNI

0
FIKKAMER

imam VAN
STRAL 1NCSGEGE-Jï.:l5

r BEELDSÏSTEEM

VERWERKING

VAN DE GEGEVENS

EN

PRESENTATIE

PAT HOT

INVOER VAN
PATIENT-GEGEVENS

MAGNETISCHE
REGISTRATIE

Fig. 3 Schema van de geautomatiseerde registratie en verwerking van
stralings- en patiëntgegevens ten dienste van de bepaling van de
strdlenfc«lasting bij röntgenonderzoeken.
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Wil men zich in de radiologische kliniek van de stralenbelasting regel-

matig vergewissen, dan is het bepalen van de huiddosis hiertoe slechts

een eerste stap. De huiddosis kan bepaald vrorden aan de hand van expo-

sie-metingen of afgeleid uit de stralenopbrengst van het röntgenappa-

raat. Tot een veel nauwkeuriger schatting van de stralenbelasting komt

men via netingen van de totale invallende straling met een vlakke ioni-

satiekaner geplaatst tussen de stralenbron en de patient (10,11,12).

De uitkomst van deze motingen geeft het product van exposie en bundel-

oppervlak (in Rcm^). Een aantal resultaten hiervan ziet men in Tabel I

en Fig. 4. In Leiden is deze procedure middels een microprocessor ge-

automatiseerd, waardoor het mogelijk is geworden naast stralingsgege-

vens ook andere gegevens betreffende de patient en het verloop van het

onderzoek nee te voeren (Fig. 3). De stralenbelasting bij het colon-

onderzoek behelsde een serie van 410 gevallen.

Meetresultaten verkregen met vlakke ionisatiekamers kunnen een machtig

hulpmiddel zijn bij het bepalen van orgaandoses,integrale dosis en de

somatisch effectieve dosis.Bij al deze dosimstrie is kennis van de kwa-

liteit van het stralenmsngsel een onmisbaar gegeven.

TABEL I. Invallende straling (gemeten in Rem2) bij enkele typen röntgen-
onderzoek. Bij zware obesitas uitkomsten ong.40% hoger.

Thorax (2 richtingen) 160
Maag 2560
Colon 2000
IVP 2300

CT-buik (20 coupes 9mr,) 23600
Hart cath. en cor. films 14500
DSA-nier (20 maskers en frames) 9400
DSA-hals (A.car.en Aorta boog) 2020

XxS
Roir

2000

BJVALLQDE STRALIM3

V/ I
.1 I . i-. 4 0 r>ö 7!) «f

AANIAL
l 100.

5 0 .

LEEFTIJDSVERDELING

n
0 10 .'0 20 40 50 60 70 BQ 90

^ IJWTI.ICI.WARI

Fig. 4 Invallende straling (in Reap-, linksj en leeftijdsverdeling bij
hat colon-onderzoek (rechts). De doorlichtir.gsbi j dra ge is ge-
litoxt.l aangegeven.

- 5 -



37

LITERATUUR

1. Eijk B. van der, Kühl W., Een rontgenbeeldversterker met groot in-
gangsscherm, Philips Techn. Tijdschrift 1983, 41, 145-156.

2. t̂ Vjras Y. de, Lucas P., Écrans renforcateurs, J. Radiol. 1982, 63,
189-195.

3. Higashida Y., Frank P.H. et al., High speed, single-screen/single
emulsion film svstems. Radiology 1983, 149, 571-577.

4. Warren R.C., Detectability of low-contrast features in computed
tomography, Phys. Med. Biol. 1984, 29, 1-13.

5. Fineberg H.V., Wittenberg J., The clinical value of body CT over
time and technologic change, Am. J. Roentgen. 1983, 141, 1067-1072.

6. Neufang K.F.R., Ewen K., Die Strahlenexposition bei der digitalen
Subtraktionsangiographie der Nieren und des Aortenbogens, Fortschr.
Röntgenstr. 1983, 139, 300-303.

7. Mossman K.L., Analysis of risk in computerized tomography and other
diagnostic radiology procedures, Conp. Radiol. 1982, 6, 251-256.

8. Gustafsson M., Energy imparted in roentgen diagnostic procedures,
Acta Radiol. Diagn. 1979, 20, 123-128.

9. Gustafsson M., Mortensson W., Radiation exposure and estimate of
late effects of chest roentgen examination in children, Acta
Radiol. Diagn. 1983, 24, 309-314.

10. Herstel W., Radiation protection of the human embryo in X-ray
examinations, Proc. IRPA 1977, 3, 1121-1123.

11. Gerritsen A.J.M., Runia R.D., Stralenbelasting van de patient bij
het radicdiagnostisch colon-onder7oek, Rapport IRS Leiden, 1983.

12. Bed-iarek D.R., Rudin S. et al.r Assessment of patient exposure for
barium enema examinations. Invest. Radiol. 1983, 18, 453-458.

- 6 -



38
RISICO'S VAM STRALING Et; ANDERE RISICO'S

C.J.H. Janswe ijer, Ams terdam

Levenslang lopen wij wisselende kanaen op een of ander ongeluk.

Het is moeilijk om op deze situatie rationeel te reaeeren en gelukkig

doen we dat ook niet. We verdringen vergaand de gedachte aan risico's

en laten ons bij het afwegen van risico's liever leiden door intuitie

en vare persoonlijke voorkeuren. De meeste mensen worden hierby

„geholpen" door gebrekkige, vaak onjuiste of verkeerd begrepen voor-

lichting, die ze naar hun eigen smaak noe wat verder inkleuren.

- Risico's, die anderen ons ongevraagd berokkenen, zi,m nauwelijks

verteerbaar, hoe klein ze ook zijn, ook al zijn zij maatschappelijk wel

verdedigbaar,

- Risico's tijdens werk in loondienst worden eveneens zwaar opgevat.

In de Verenigde Staten is het beroepsrisico voor z.g. „veilige

beroepen per jaar 10 : d.w.z. 1 sterfgeval per jaar op 10.000

werkers. In V/est Europa is dit getal ruim 2 x lager: n.l. 4 x 10

voor alle beroepen tesamen. Bij ons in de vorige eeuw en thans nog in

de ontwikkelingslanden ligt dit getal veeleer in de orde van 10 of

10 .De beroepsbevolking in de ryke landen kan het zich veroorloven

erg veel loon te offeren voor de veiligheid in het beroep.

- Risico's thuis en in de vr\ie t\jd accepteren we veel gemakkelyker.

Aan apparaten en gereedschap, dat we thuis gebruiken, stellen we

meestal lagere veiligheidseisen dan we in het werk plegen te doen.

Risico's in het verkeer, risico's met roken, met lekker eten en

drinken neemt een normaal mens met opgewektheid.

Risico's, die aangegeven worden als sterftekans van 10*"* spreken

weinig tot de verbeelding. Dat we eens zullen sterven weten we allen;

we willen alleen niet vroeger sterven dan nodig is.

i-en meer aanschouwelijke presentatie van risico zou dus kunnen z;in

om de jaarlijkse sterftekans on te rekenen in net aantal dagen of jaren

levensverkorting, dat geweten zou kunnen worden aan de diverse risico-

factoren des levens. B.L. Cohen en I-Sing Lee (l) hebben dit berekend

voor zeer vele risicofactoren. Veel van de getallen, die hierna

genoemd zullen worden, zim aan hun werk ontleend.
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tiormale levensverwachting.

he gemiddelde levensverwachting van een pasgeborene bedraagt in

West Europa, de Verenigde Staten en Japan tussen de 74 jaar (Sweden)

en 67 jaar (tortugal). De feitel\ike levensverwachting- van minder dan

40 jaar voor pasgeborenen in de Sahel en omgeving noemen vy in dit

verband niet normaal.

Has, sexe en huwelijkse staat hebben een duidelijk verband met de

levensverwachting: in de Verenigde Staten leeft een zwarte weduwnaar

gemiddeld 15 jaar te kort; een gescheiden blanke vrouw gaat „slechts"

4£ jaar verkort door het leven.

Berekende levensverkorting voor radiologische werkers.

Het Bchadelyke effect van grote dosisequivalenten ioniserende

straling (1 Sv of meer) is redelijk nauwkeurig bekend. Elke effectieve

sievert totale lichaamsbestraling veroorzaakt een sterfte van 1,65 %*

Hiervan betreft f- f= 1 S. 1,25 $ een letale tumor van de bestraalde

persoon; £ betreft een letale aandoening in de twee volgende genera-

ties tesanen. Ket totale aantal geïnduceerde tumoren is, rekenend met

een genezingskans van ± 50 %, ongeveer het dubbele van de letale tumoren.

Als radioloog staan we nooit bloot aan een bestraling met 1 Sv,

doch veeleer met enige mSv, en dat nog maar partieel. Veiligheidshalve

aannemende dat het schadel$ce effect van 1 Sv tot voorbij 1 mSv lineair

afneemt (de werkelykheid is waarschijnlijk veel gunstiger), zou 1 mSv

(= 100 mrem) per jaar een mortaliteit opleveren van 0,00165 % per jaar:

dit betekent één letale aandoening by 60.000 personen per jaar, hetzy

in de vorm van een letale tumor by hemzelf, hetzy van een letale

aangeboren afwijking bij zijn kinderen of kleinkinderen.

Uit dit gegeven valt een gemiddelde levensverkorting te berekenen:

- door de natuurlijke straling (1 mSv/jr levenslang): 5 a 10 dagen;

- door beroepsmatige straling (5 mSv/jr van 16-65 J r ) : 56 dagen.

In feite zal een radiologische werker slechts b;j uitzondering meer

dan 4Ü jaren aan Beroepsmatige straling blootstaan. Bovendien suggereren

de metingen van de stralenbadges een veel lagere blootstelling dan

5 mSv/jr: van de badges, die in 1980 in ons land werden gemeten, wezen

23.225 van de 24.166 op een blootstelling van \ 5 mSv: d.w.z. byna alle

badges < 0,02 R/14 dg. Alleen binnen reactorgebouwen en by gebruik van

losse bronnen is er een reële kans op blootstelling aan 5 A 15 mSv/jr

en zelden daarboven: dit alles bn een wettelijk toegestaan maximum van

50 mSv (= 5 rem) per jaar.
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Levensverkorting door andere schadeljike invloeden»

I>e levensverkorting van 36 dagen, die voor een radioloog waarschijnlijk

veel te pessimistisch is geschat, laat zich vergeleken met de gemiddelde

levensverkorting door andere oorzaken. VJe vinden dan de volgende

verontrustende getallen voor niet-radiologische bezigheden:

£emicldjBl^e_l£ve_n£yerk_ort2ng_dopr d_od_eljjke_ongeyallen:

Beroepsongeval l.en_: Bui/t en_h£t_berpje^:

handel 30 dg
verkeer
landbouw
bouw
mijnbouw
en vele andere

164 dg
277 dg
302 ag
328 dg

auto-ongevallen
voetganger
ongeval in huie
verdrinking
val
en vele andere

207
37
95
41
39

dg
dg
dg
dg
dg

beroepen gemiddeld 74 dg gemiddeld 435 dg

Beroep is veel veiliger dan vr^e tyd .' l

In bovengenoemde categorieën zyn er grote verschillen tussen

mannen en vrouwen en voor verschillende leeftijdsgroepen.

Levensverkjorting_d£or_ bepaalde. LevenjBgewoont£nj_

overgewicht van 10 *, 1,3 jaar ^ ^ v e r d r a g e n o v e r g e w i c h t

30 fi: ^ ^ beter dan mannen.

Bigaretten: mannen met 1- 9 sigaretten/dag: 4i5 jaar
10-19 sigaretten/dag: 6,2 jaar
20- 35 sigaretten/dag: 6,8 jaar

meer dan 40 sigaretten/dag: 8,6 jaar

sigaren: mannen met 1- 4 sigaren/dag: 0,1 jaar
meer dan 5 sigaren/dag: 1,2 jaar

met inhaleren: 3,2 jaar

pijproken: maanen met inhaleren: 1,4 jaax

alcoholgebruik: 0,35 jaar
(in USA sterven per jaar 56.000 mensen
gemiddeld 20 jaax te vroeg door alcoholgebruik)

onjuist medicijngebruik: 0,25 jaar

verboden drugs: gemiddeld 1t> dagen per Amerikaan

door „pil"-gebruik: gemiddeld 5 dagen per Amerikaanse o

koffiedrinken (2800 doden/jr door blaa3-ca): 6 dagen

saccharine: 1 soft drink met saccharine/dag: 2 dagen door blaas-ca

echter 1 soft drink met suiker/dag =100 cal extra =
overgewicht van 3 kg = levensverkorting van 210 dagen 11
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Berekende levensverkorting door radiologisch onderzoek bjj patiënten.

EvenalB een radiologische werker moet ook een patient verwachten,

dat per sievert totale lichaamsbestraling een kans van + 2 % ontstaat

op het induceren van een tumor, waarvan +_ de helft, dus rond 1 %

letaal zal zijn. ïotale bestraling komt echter in de diagnostiek niet

voor; aan 1 Sv komen wij nooit toe, veeleer aan enkele mSv.

In de röntgendiagnostiek is goed te overzien, welke organen direct

bestraald worden en welke organen alleen maar een kleine hoeveelheid

strooistralen ontvangen.

In de nucleaire geneeskunde is de verdeling van het radiofaxmacon

(en dus van de dosis) binnen de patient en zelfs binnen organen en

cellen meestal zeer inhonogeen en wisselend van plaats en in de tijd.

Om ondanks de inhomgene verdeling van de stralenbelasting toch

achattingen over de kans op schadelijke effecten te kunnen maken heeft

ICRP-26 het begrip „effectief lichaamadosiseouivalent" ingevoerd. De

locaal ontvangen dosis wordt terwille van risicoberekeningen ontvangen

geacht als een homogeen gelijkwaardig dosieequivalent Hg, uitgesmeerd

over het gehele lichaam. Kiertoe wordt aan de verschillende bestraalde

organen een risico-weegfactor toegedacht, die hoog of laag is, over-

eenkomstig het gemak, waarmee in het betreffende orgaan mutaties of

oaligniteit kan worden geïnduceerd.

Per gemiddeld röntgenonderzoek berekenen verschillende onderzoekers

een H„ van 8 0 - 1 4 0 oren, dus afgerond 100 mrem = 1 mSv. ($

Fer gemiddeld nucleair in vivo onderzoek laat zich een H^schatten

voor de gonaden van 1,6 mSv en voor de rest van het lichaam van 0,8 mSv.

Voor een p.a, grootbeeld-thoraxföto met een intreedoais van 0,2 mGy

(= 20 mrad) laat zich een H_ berekenen van slechts 0,04 mSv (= 4 mrem),

terwijl een uitgebreid angio het duizendvoudige hiervan kan kosten.

Per 100.000 röntgenonderzoekingen met een gemiddelde H_ van 1 mSv

zal bij een risico van 2 h per Sv een tweetal tumoren geinduceerd

worden, waarvan er één letaal zal zyn. Gelukkig neemt het aantal aanwij-

zingen toe, dat straling in de grootte-orde van 1 mSv naar verhouding

geringere risico's oplevert, dan straling in de orde van 1 Sv en meer.

ö
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Hoe zwaar weept een risico van 10 voor het grote publiek ?

Zoais g-ezegu, SDreekt een risico-presentatie in de vorm van 10

niet tot de verbeelding. Onthullend is een lijst, ontleend aan Howard

en Antilla £) en fraai in beeld gebracht in Scientific American 0).

Beze l;ist ve:?meldt op volgorde van sterfterisico een dertigtal

gevaarlijke bezigheden, zoals roken, skiën, treinreizen, gebruik van

spuitbussen, antibiotica enz.. Deze risicofactoren werden in wille-

keurige volg-orde gepresenteerd aan drie groepen personen; vervolgens

werd hen gevraagd, deze risicofactoren in de juiste volgorde te zetten.

Ket betrof een proep uit de League of Women Voters, een groep College

Students en een groep Business and Professional Club Members.

Uit de resultaten valt op te maken, dat het gevaar van röntgen-

stralen een factor van^>10 wordt onderschat (het ergst door de zaken-

lieden met een factor ^>100). Het gevaar van nucleaire energieopwekking

wordt overschat met een factor > 100 (het ergst door de Women Voters

met een factor van /M000: blykbaar verwarren sommigen nucleaire

energieopwekking met een kernoorlog).

Ter oriëntatie volgt hier een korte lyst van enige bezigheden met
-6

een werkelijk risico van 10 :

RISICOFACTOR •DOODSOORZAAK

luchtreis van 1000 km ongeval

oceaanvlucht ca door kosmische straling

autoreis van 100 km ongeval

2 mnd wonen in een natuurstenen huis ca door radon e.d.

1 week gemiddelde fabrieksarbeid ongeval

3 uren werk in een kolenmyn ongeval

2 sigaretten roken ca of hart/longziekte

20 minuten een man van 60 jaar zijn algemene mortaliteit

2 a 3 thoraxfoto's (intreedosis 20 mrad) ca-inductie
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INLEIDING

Borstklierkanker komt in Nederland relatief veel voor (5000 nieuwe gevallen

per 7 miljoen vrouwen per jaar). Het lijkt daarom alleszins gerechtvaardigd

op grote schaal bevolkingsonderzoek naar borstklierkanker te verrichten.

De risicobalans met aan de ene kant de inductie van tumoren door röntgen-

straling en aan de andere kant de vroegtijdige opsporing van tumoren moet

daarbij in aanmerking worden genomen. Volgens Amerikaanse normen (2) is

een grootschalig bevolkingsonderzoek gunstig indien de gemiddelde geabsor-

beerde dosis per borstklier per onderzoek beneden de 2-2,5 mGy blijft (10

mGy huiddosis). Van Bekkum (1) echter beveelt aan deze norm te verlagen

tot maximaal 1 mGy: tegenover de sterfte ten gevolge van het spontane

optreden van tumoren van 61.000 per 10 vrouwen worden dan bij jaarlijks

onderzoek in de leeftijdsfase van 35 - 75 jaar maximaal 250 tumoren door

röntgenstraling geïnduceerd. Hierbij is de eveneens belangrijke financiële

kosten-batenbalans buiten beschouwing gelaten (5).

Op initiatief van het Integraal Kankercentrum Rotterdam (IKR) zijn dosisme-

tingen gedaan in verschillende Nederlandse Ziekenhuizen. De ziekenhuizen

verrichten uitsluitend mammografisch onderzoek op medische indicatie. De

dosis mag bij een gericht onderzoek uiteraard hoger zijn, maar wel "As Low

As Reasonably Achievable" (ALARA principe). Het verschil tussen jaarlijks

screenen en medisch geïndiceerd onderzoek eens per jaar is in dit speciale

gebied echter klein.
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De diagnostische beeldkwaliteit is onderzocht, omdat een hogere dosis ge-

rechtvaardigd zou kunnen worden door een betere kwaliteit.

Het is verder van belang om de invloed te bepalen van factoren die in di-

rect verband kunnen staan met de geabsorbeerde dosis: het wel of niet ge-

bruiken van een rooster (grid), een vacuum enveloppe of een cassette, de

zwarting, het type film en scherm en de hardheid van de stralenbundel.

METHODE EN MATERIAAL

Aan het onderzoek namen deel één instituut voor bevolkingsonderzoek naar

borstklierkanker uitgerust met een xeromammograaf en elf ziekenhuizen met

in totaal veertien mammografen: In de regio Rotterdam zeven perifere zieken-

huizen en één academisch ziekenhuis, daarnaast drie academische ziekenhui-

zen in Leiden, Utrecht en Nijmegen. In deze laatste drie werden reeds eni-

ge jaren geleden metingen verricht. Omdat dosisverminderingen mogelijk zijn

gemaakt door verbeteringen van apparatuur, films en schermen, werden

deze ziekenhuizen wederom in dit onderzoek betrokken.

De dosis en de dosisverdeling bij mammografie is bepaald door middel van

een acrylplastic fantoom dat de borstklier nabootst (10,2 x 10,2 x 1,9 cm ).

De metingen zijn verricht op 5; 21,5 en HH mm diepte en op het boven- en

onderoppervlak van het fantoom.

Een Baldwin-Farmer ionisatiekamer (BF) aangesloten op een Keithley 616

digital electrometer én LiF-Thermoluminescentie Dosimeters (TLD) (3 x ï x 1

mm ) werden gebruikt. De BF is speciaal voor dit lage energie-gebied ge-

kalibreerd door het RIV, Bilthoven (6). De TLD werden geleverd en uitge-

lezen door de Radiologische Dienst, TNO, Arnhem.

De apparaten in alle instituten werden ingesteld zoals gebruikelijk voor een

routine onderzoek van een "gemiddelde" borstklier. Bij alle mammografen

werd daarbij de automatische fototimer gebruikt.

Indien in een instituut bij meer dan ongeveer 30% van de onderzoeken een

ander protocol werd gevolgd, werd ook dat onderzocht. Daarnaast zijn bij

enige mammografen de doses onder verschillende condities gemeten en ver-

geleken, bij voorbeeld met een ander soort film of scherm en mét en zonder

rooster.
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TABEL I

DE INTREEDOSIS EN DE GEMIDDELDE GEABSORBEERDE DOSIS PER MAMMO-

CRAM, DE GEMIDDELDE GEABSORBEERDE DOSIS PER ONDERZOEK, DE

SCORE VAN DE BbELDKWALITEIT EN HET AANTAL VROUWEN DAT PER

JAAR WORDT ONDERZOCHT IN DE INSTITUTEN

kode intree- gemiddelde score beeld gemiddelde dosis aantal
nummer dosis dosis kwaliteit in één borst* vrouwen
ziekenhuis (mGy) (mGy) ± s.d. (mGy) per jaar

1

2a

2b

3

4

5

6

7a

7b

6

9

10

11a

11b

12

13

14

15a***

15b***

8,9

5,9

5,6

11,2

4,8

5,7

21,1

19,9

8,6

10,2

8,0

3,6

3,4

4,0

3,9

4,9

4,7

8.7

4.1

1.9

1.4

1,4

2,4

1,2

1.3

4,2

4,4

1.9

2.3

1.8

1,5

0,8

0,9

0,9

1,1

1,0

2,1

1,0

2,8 ± 0,3

2,8 ± 0,2

3,0 + 0,4

2,4 + 0.6

3,1 + 0,3

2,5 i 0,2

3,0 ± 0.3

3,8 ± 0,3

2.7 ± 0,3

3.0 + 0,4

3,1 ± 0,4

3.6**

3,4 + 0.4

3,3 + 0,5

3,6 ± 0,3

3,5 + 0,3

3,6**

3,8**

3.6**

3,7

2,8

2,9

5,0

2,6

2,9

8.8

9,2

4,0

5,4

3,7

3,0

1.8

2,2

2,0

2.5

2,1

4,9

2,3

1

l
i

500

1000

1750

110

1000

1300

1500

370

1000

(xerox)10000

1̂
f

\

J

\

1850

2500

1500

De dosis waarden hebben een geschatte onzekerheid van + 10%.
* Gemiddelde dosis in één borstklier per volledig onderzoek, met

inachtneming van de mislukte foto's en van het aantal gemaakte foto's.
** Mammogrammen beoordeeld door twee i.p.v. vier rontgendiagnosten.
*** Vervanging van toestel 7.
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De diagnostische beeldkwaliteit werd onderzocht door middel van een RMI

Mammographic Random Phantom (7 ) . Aan een opname hiervan wordt een

score van "5" tot "0" toegekend. De score "3 ,6" wordt beschouwd als het

criterium voor een "goede" foto en de score "3" voor een "redeli jke" foto.

De röntgenfoto's van het testfantoom werden door vier radiodiagnosten onaf-

hankelijk van elkaar beoordeeld.

RESULTATEN

Er is een groot verschil in de geabsorbeerde dosis per mammogram tussen

de verschillende ziekenhuizen geconstateerd. De waarden verkregen door

metingen met de BF zijn gegeven in tabel I : de intreedosis varieert van 3,H

tot 21,1 mCy per opname, de uittreedosis van 0,1 tot 0,3 mCy en de gemid-

delde weefseldosis van 0,8 tot 1,4 mCy. De gemiddelde geabsorbeerde dosis

in de borstkl ier per geheel onderzoek varieert van 2,0 tot 9,2 mGy.

1.2
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diepte in acrylplastic fantoom (mm)

Figuur 1: Ratio van de geabsorbeerde doses bepaald met TLD en ionisa-

tie kamer (BF) in verschillende posities in het fantoom voor de

deelnemende ziekenhuizen.
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De TLD-metingen zijn verricht op dezelfde hoogte als die met de BF.
Bovendien zijn in verband met een eventueel slechte reproduceerbaarheid de
resultaten ^an telkens dezelfde exposie vergeleken. Deze directe verge-
lijking tussen de twee methoden wijst uit dat de TLD lagere waarden voor
de doses aangeeft. De ratio van de geabsorbeerde dosiswaarden verkregen
met TLD en met de BF is voor de verschillende ziekenhuizen in figuur 1
uitgezet tegen de diepte in het fantoom. De gemiddelde waarde van deze
ratio bedraagt op het oppervlak en op 5; 24,5 en H9 mm diepte respec-
tievelijk 0,6; 0,95; 0,90 en 0,80.

De scores voor de beeldkwaliteit staan ook vermeld in tabel I. Deze zouden
positief gecorreleerd moeten zijn aan de gemiddelde geabsorbeerde dosis.
Figuur 2 toont aan dat er geen enkele afhankelijkheid van de dosis ge-
vonden wordt.

0>

•o

o
o
t/3

4-

3-

2-

ik
• < i

2 3 4 5
gemiddelde geabsorbeerde dosis per

mammogram (mCy)

Figuur 2: De gemiddelde geabsorbeerde dosis per mammogram in relatie tot

de beeldkwaliteit.

De variaties in de gemiddelde geabsorbeerde dosis door het veranderen van
telkens één conditie bij dezelfde mammograaf zijn weergegeven in tabel I I :
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TABEL II

DE GEMIDDELDE GEABSORBEERDE DOSIS BIJ DEZELFDE MAMMOGRAAF

ONDER VERSCHILLENDE OMSTANDIGHEDEN

In elk der vier categorieën is de eerste dosiswaarde op 100% gesteld

Rooster %

zonder rooster 100

met rooster 233

met rooster en hoger kVp (30—»-32 kVp) 172

met rooster en hoger kVp (30—?35 kVp) 100

Vacuum envelope/cassette

vacuum enveloppe

cassette

Zwarting

normale zwarting

ca 15% meer zwarting

Film screen combinatie

100

138

100

125

NMB-R 100

Fuji/-R 100

3M/-R 72

Fuji/a2M 76

3M/a2M 55

De toevoeging van een rooster veroorzaakt ,zoals verwacht, een verhoging

van de dosis met een factor 2 tot 3, tenzij de hoogspanning wordt ver-

hoogd. Deze kVp verhoging deed echter de winst aan beeldkwaliteit weer

teniet. Het gebruik van een cassette in plaats van een vacuumenveloppe re-

sulteert in een circa 25% hogere dosis. Circa 15% meer zwarting, b i jv . van

stand b-2 naar b - 1 , geeft 20% verhoging van de dosis. Een a2M scherm

geeft circa 25% verlaging van de dosis en een 3M-fi!m gecombineerd met een

a2M scherm geeft circa 45% verlaging t . o . v . de NMB/-R combinatie. De

routine metingen die bij dezelfde mammograaf met verschillend materiaal zijn

verr icht , zijn afzonderlijk aangegeven in tabel I (bi jv. 2a en 2b).
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DISCUSSIE

Vier aspecten komen uit dit onderzoek naar voren. In de eerste plaats is er

geen afhankelijkheid gevonden tussen de dosis en de beeldkwaliteit. Dit

impliceert dat er een belangrijke reductie in de dosis in verscheidene zie-

kenhuizen kan worden bereikt zonder verlies aan informatie.

Ten tweede is er een discrepantie in de meetresultaten van de TLD en de

BF op het oppervlak en in de diepte van het fantoom. Dit is van speciaal

belang en moet nader worden onderzocht omdat de dosimetrie in de mammo-

grafie en in andere röntgenonderzoeken het eenvoudigst met TLD op de

huid wordt verricht. Uiteraard is het mogelijk dat deze onderschatting van

de dosis voornamelijk optreedt bij de lage hoogspanning die gebruikt wordt

voor mammografie.

In de derde plaats zijn de doseswaarden, die in deze Nederlandse instituten

zijn bepaald, hoger dan die van andere groepen (3). Een onderschatting

van de dosis door meting elders met TLD kan een oorzaak zijn. Een andere

oorzaak kan liggen in het gebruik van te lage conversiefactoren voor de

omrekening van exposie in lucht op de oppervlakte (R) naar de gemiddelde

geabsorbeerde dosis in de borstklier (mGy). Een aantal onderzoekers (3) in

de mammografie-dosimetrie gebruiken hiervoor de conversiefactor van

Hammerstein (1 mGy.R" ){4). Deze factor mag echter alleen worden ge-

bruikt als de stralingskwaliteit bijzonder zacht is, namelijk bij een

halfwaardedikte (HVL) in aluminium van ongeveer 0,3 mm. In geen van de

instituten is deze zachte straling aangetroffen. De HVL in aluminium was

gemiddeld 0,13 mm (0,35 - 0,56 mm). Deze studie levert dan ook waarden

voor deze conversiefactor van 2,0 tot 2,5 mGy.R (gemiddeld 2,3

mGy.R ), dus ruim tweemaal zo hoog. De conclusie is dat deze lage omre-

kenmgsfactor 1,0 mGy.R van Hammerstein niet zonder meer kan worden

gebruikt om de gemiddelde dosis in de mammografie te berekenen uit de

exposie in lucht of uit de huiddosis.

Tenslotte moet worden geconcludeerd dat, indien per onderzoek twee op-

namen worden gemaakt, géén van de centra aan het criterium van de maxi-

maal aanvaardbare geabsorbeerde dosis (beneden 1 mGy per onderzoek)

voldoet. Indien de Amerikaanse normen worden gehanteerd (beneden 10 mGy

huiddosis, wat neerkomt op 2 - 2,5 mGy geabsorbeerde dosis) dan voldoen



3 van de 12 instellingen. Bij slechts één opname per onderzoek zijn deze
aantallen resp. 4 van de 12 en 6 van de 12 instellingen.

Een geringere dosisbelasting kan echter worden bereikt indien de zieken-
huizen overgaan tot de aanschaf van 3M-films met oc2M schermen, verpakt in
een vacuumenveloppe, en alleen op stricte indicatie het rooster gebruiken
en/of meer zwarting geven. In dat geval zouden 6 van de 12 centra aan de
norm van 1 mCy per onderzoek van twee opnamen voldoen; bij één opname
per onderzoek zouden dit 9 van de 12 instellingen zijn. Bij de Amerikaanse
norm (2) zouden bij één opname alle centra onder het gestelde criterium
blijven; bij twee opnamen zouden 10 van de 12 instellingen aan de norm
voldoen.

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben diverse ziekenhuizen reeds één of

meerdere van bovenstaande maatregelen genomen.
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Tabel 1 "Oude" en SI-Eenheden in stralingsbeschermingsprogramma's

"Oude" Eenheden SI eenheden

Naam Symbool Definitie Naam Symbool Definitie

Fysische
grootheid

Opmerkingen

Exposie Röntgen IR = 2,58xl0"4

C.kg" lucht
Heeft alleen betrekking op
T-stral:;.ng bp.neden 3 MeV.
Geen SI eenheid

Geabsor-
beerde dosis

rad rad 1 rad = 0,01 J.kg
in elk medium

-1 gray Gy 1 Gy = 1 J.kg-1
Medium dient altijd vermeld
te worden: indien niet ver-
meld, dan wordt aangenomen
dat het uit zacht weefsel
bestaat. 1 rad = 10 mGy;
1 mrad = 10 uGy; 1 Gy =
100 rad, 1 mGy = 0,1 rad. ej

Dosis
equiva-
lent

rem 1 rem
0,01 , , -1

T~J-kg

van straling met een
kwaliteitsfactor Q

sievert Sv 1 Sv = i j.kg"1

van straling met een
kwaliteitsfactor Q

Een gewogen geabsorbeerde
dosis; alleen gebruikt bij
stralingsbescherming. De
kwaliteitsfactcr Q hangc af
van de straling en kan waar-
den hebben tussen 1 en 20.

Activiteit curie Ci ICi becquerel Bq 1 Bq 1 S
-1 1 Ci=37 GBq; 1 MCi =

37 kBq; 1 Bq = 27 pCi;
1 MBq = 27

Ontleend aan: Central Electricity Generating Board. Fundamentals of Radiological Protection. RD/B/N 4282 HPK 472, p. 18.



SYMPOSIUM

54
RISICO EN DOELMATIGHEID IN DE RONTGENDIAGNOSTIEK.
St. Elisabeth Ziekenhuis - Tilburg - 24 maart 1984

Doelmatigheid en risicobalans van mammografisch bevolkingsonderzoek.

Prof.Dr.C.B.A.J. Puijlaert - Academisch Ziekenhuis - Utrecht

Mammografie heeft zich vooral sinds de introductie van de molybdeen-buis
ontwikkeld tot het belangrijkste en betrouwbaarste middel om borstkanker
te ontdekken. Mammografie wordt in twee verschillende opzetten gebruikt:
in de kliniek en bij bevolkingsonderzoek.
Bij bevolkingsonderzoek is het aantoonbaar dat men carcinoom veel beter en
vlugger kan ontdekken dan bij palpatie. Van verschillende zijde echter wordt
zodanig de nadruk gelegd op de vrees voor röntgenschade, dat de ontwikkelingen
van de bevolkingsonderzoeken wordt geremd.

De frequentie van mammacarcinoom in Nederland is hoog . Er zijn 3 bevolkings-
onderzoeken gedaan: 1 in Leiden (1975) met behulp van palpatie en 2 met be-
hulp van mammonraf ie in Nijmegen en Utrecht.

EFFICACY OF MAMMOGRAPHY SCREENING

Netherlands
Care. to be expected 5000
Mortali ty 2500
Reduction by screening 1250

Costs 2.5 million screening per year
ad 20 - 30 $

O.W. van Bekkum TNO 1982

fig. 1

Ons voornaamste doel is nu om enerzijds de resultaten en de doelmatigheid te
bespreken en anderzijds de dosis en de eventuele schade,om zodoende aan te
tonen dat er inderdaad een positieve cost/benefit balans bestaat.
Ons tweede doel is aan te tonen dat vroege diagnose het mogelijk maakt de
tumoren te ontdekken als ze nog klein zijn zodat een mammasparende operatie
(Veronesi) mogelijk is, en bovendien dat dat gebeurt in een fase waarin er nog een
laag percentage metastasehis, en de levensduur dientengevolge hoog.

EFFICACY OF MAMMOGRAPHY SCREENING .

Benefit of Early Detection

1. Axillary metastasis rate low 20/30X

2. Survival rate 5 year >85X

3. Non mutilating surgery possible

fig. 2
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Om al deze vragen te beantwoorden moeten wij eerst alle factoren die deze

balans vormen, bespreken.

SENSITIVITY OF MAWOGRAPHY
i.e. NUMBER OF DETECTED CA.
PER 100

Malmö

Falun

Utrecht

Nijmegen

May0 Iclinical
DronkersJcases

91.5 %

95.5 %

96 %

95.4

95 %

94.8 %

Nat. Health Comm. Neth.(e.a)

1982

PREDICTIVE VALUE OF MAMMOGRAPHY

= % of positive Cancer in 'suspect'

group.

Utrecht 42%

Malmö 47.2%

Leiden-palpation 1.7%

Hendriks, Muller a.o. 1982

F,ig. 4

Rig. 3

1/ De sensitiviteit dat is het aantal carcinomen dat gevonden wordt per 100

carcinomen,in een regio waar deze alle worden geregistreerd en gerapporteerd.

Volgens vele studies is deze sensitiviteit bijna 95%,dat wil zegge slechts

5% van de carcinomen wordt gemist. Dit zijn "voornamelijk gelobuleerde carci-

nomen en carcinoma in situ.

Wanneer de radioloog de sensitiviteit te hoog probeert te krijgen zal hij meer

vals positieve bevindingen rapporteren. Dus het is ook belangrijk om de

voorspellende waarden van het onderzoek te kennen dat wil zeggen hoeveel van

de verdachte gevallen inderdaad kanker bleken.

In de twee Nederlandse series, Nijmegen en Utrecht, is deze voorspellende waarde

40 tot 45% dat wil zeggen dat er niet veel rapporten ten onrechte 'ver-

denking' hebben gemeld.

Bij hetpalpatie massa-onderzoek in Leiden (1975) is aangetoond dat deze

voorspellende waarde 1,7 was dat wil zeggen dat van de 100 verdenkingen op

carcinoom slechts 1.7 werkelijk Ca. was.

De conclusie van deze eerste paragraaf kan dus zijn: als er mamma-

carcinoom bestaat, dan zal in 953 van de gevallen door massa-onderzoek

worden ontdekt ten koste van slechts 50Ï vals positieven die moeten

worden uitgesloten.
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2/ Hoeveel carcinoom wordt er b i j massa-onderzoek ontdekt? in f i q . 5 en 6

kan men zien hoeveel carcinomen in verschi l lende series ontdekt z i j n

per 1000 onderzoeken. Er z i j n ve rsch i l l en , b.v. is het aantal in Utrecht

hoog omdat de groep ouder i s . Het aantal wat ontdekt wordt b i j de palpat ie

ser ie is slechts de h e l f t . Dat i s ook aange- b i j hett i trechtse bevolkings-
toond

onderzoek waar slechts de h e l f t van de manmografisch aangetoonde tumoren
ook b i j palpat ie kon worden aangetoond

DETECTION RATE MAMMOGRAPHY

H. I .P . New York

Liverpool

Preventicon U t r .

Nijmegen

Leiden-palpat ion

1975

1981

1980

1978

1975

> 40

> 35

?>5Q

>35

* 3 5

SCREENING

4

5

7

5

2.6

0/00

0/00

0/00

0/00

0/00

F ig . 5

RESULTS MASS SCREENING OF
BREAST CANCER - UTRECHT
NETHERLANDS 1980

Dr. J . J . Rorabach

Age group : 5 0 - 6 4

Participants: 14.697

Detected carcinoma
axillair metast.

116
13Ï

Clinical detectable :
axillair metast. : 46X

7.9S.

3.8*.

Fig. 6

Als wij dit onderzoek zouden doen bij groepen met een speciaal hoog risico

(fig.7) blijkt, dat het aantal positieve bevindingen stijgt tot 12 pro mille

Deze groep is ongeveer 1/3 van het totaal. De niet-risicogroep toont

een promillage aan van 4.2

RISK GROUP:

Contralateral Ca. in h is tory

Mamma Ca. in mother and/or
sister
Non-child bearing
First child after age 32 y.
Late menopause
'Benign' breast lesion
(with biopsy) in history
Overweight >80 kg.

RELATIVE
RISK:

2.8

2.4/2.0

—

1.4
. . .

1 4

1.8

0.0.M. Mass Screening Utrecht 1980

F.ig.7

EFFICACY OF HAMMOGRAPHY SCREENING

Risk and non-r isk group women over
50 years.

A l l women per 1000 7.2 Ca.

Risk group (36.8 %) 12.4 Ca.

Non r i sk group (63.2 %) 4.2 Ca.

D.O.M. Mass Screening Utrecht 1980

F i g . 8

3/ Bij bevolkingsonderzoek blijkt de tumor veel kleiner te zijn, zodat

mammasparende operatie mogelijk is. Veronesi geeft als grens van

operabiliteit 2 cm. aan. In het algemeen is de diameter bij bevolkings-

onderzoek 3 x kleiner, en dat betekent dat het volume 27 x kleiner is.



DIAMETER MAMMATUMOR ON SCREENING

Palpation (Leiden) 3.7 cm.

Mauroography (Nijmegen) 1.1 cm.

Nat.Health Comm.Netherland 1982

Fig . 9
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DIAMETER MAMMATUMOR IN cm.

PALPATION: I—„..
f- I Nijmegen 2.8
I clinical I Beerepoot 3.7
I I Leiden 4.3

Lscreening Leiden 3.7

MAMMOGRAPHY: Nijmegen 1.1-1.3
Source Or. J. Hendriks 1982

F-ig.lO

4/ Bij carcinoom gevonden bij bevolkingsonderzoek is het percentage

okselmetastasen veel lager. In Utrecht was dat 16* en bij de palpabele

tumoren 46%. In een Griekse statistiek waarin sprake is van vrouwen

die zichzelf hebben aangemeld voor een manmografie geldt dit ook. Overigens

toont fig. 12 ook nog aan dat in Utrecht slechts 1 patient was die alleen

door palpatie is aangetoond.

EFFICACY OF MAMMOGRAPHY: GREECE

Selfselected woman 12.130
Carcinoma in 364 = 3 %

Detection:

Clinical 247

mammogr. 117 = 32 %

Positive axil-
lary metast.

68 % 53 %

26 %

Cambouris, Pontifex ICR 1981

F.ig. 11

EFFICACY OF MAMMOGRAPHY

Detect ion mode

Mammography

Palpat ion only

Both

D.O.M. Utrecht

58Ï

1 %

41%

axillary
metastasis

16Z

I 42X

1980

EFFICACY OF

Survival ra te :

Non-treated

Treated:

Treated, no
axillary
metastasis

Nat. Health

5

10

5

10

5

MAMMOGRAPHY

y-

y-

y-

y-

y-

Comm.

1982

Carcinoma

20 %

5 %

50 1

33 %

85 Ï

Interim Report

Fig. 12

Fig. 13

Oe conslusie van de paragrafen 2, 3 en 4 kan dus zijn dat mammografie

carcinoom 2 x beter kan ontdekken dan palpatie , dat het volume van de

gevonden tumor 27 x kleiner is en niet mutilerende operatie mogelijk maakt

en dat het aantal positieve okselmetastasen 50* lager is.

Dit alles is verantwoordelijk voor het feit dat de overlevingsduur

honer isfvoigens een rapport van de Gezondheidsraad 1982.)
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5/ Wat is nu het risico? Volgens BEIR en UNSCEAR is de inductie van carcinoom per

0.1 rad 3 carcinomata bij 1 millioen onderzoeken met een mortaliteit van

1.5.

Wanneer ieder jaar bevolkingsonderzoek wordt gedaan zal het risico na-

tuurlijk hoger zijn, dat is aangetoond in fig. 15, waar men kan zien

dat in de groep van vrouwen boven 50 jaar de inductie per millioen vrouwen

100 tot 140 kan zijn met een mortaliteit van 25 tot 35 en dat in een groep

waar het aantal spontaan optredende carcinomen 47.000 is.

RADIATION RISK OF MAMMOGRAPHY

In 10 women per rad.

induction

30 Care,

of:

mortality 15

per 0.1 rad ƒ 3 care.

UNSCEAR

Lmortality 1.5

1976

RISKS OF MAMMOGRAPHY IN ANNUAL
SCREENING: 0.1 rad per exp.

Start at
age:

35

45

50

Spontaneous
care.per
million

61.000

54.000

47.000

Induced
care, per
million

350-470

170-230

100-140

Nat. Health Comm. Netherlands

Fatal
per
million

90-120

45-60

25-35

1982

Fig. 14
Fig. 15

6/ Wat is de dosis die wij bij mammografie geven? Hier zijn inderdaad goede

zorg en goede vakkennis noodzakelijk.

Moderne apparatuur, film en scherm hebben de dosis intussen gereduceerd

tot ongeveer 0.1 rad per foto,

Fig. 16 toont dosis bij verschillende afdelingen en verschillende methoden.

De hooqste dosis blijkt 6 x hoger te zijn dan de laagste.

Fig. 17 toont aan hoe verschillen in methoden ook verschillen in dosis ver-

oorzaken.

RADIATION DOSE IN MAMMOGRAPHY

Nijmegen 1 exp. 0.101 rad.

A.2.U. 1 exp. 0.110 rad.

Preventicon Xerox 1 exp. 0.178 rad.

Highest Department 1 exp. 0.600 rad.

Pers.Comm. + Ora.C. Zuur

Fig. 16

1982

RADIATION DOSE IN HAMMOGRAPHY
per exposure

Philips, 28 KV, enveloppe 0.11 rad.
NMB film, rare earth.

+ 15 % increase 0.13 rad.
+ grid + casette (32 KV) 0.24 rad.

Senograph - enveloppe 0.15 rad.

- casette 0.21 rad.

Acad. Hosp. Utrecht Ora. C. Zuur 1982

Fig. 17
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Fig. 18 toont enkele historische doses. Het is goed te begrijpen dat deze

reden tot bezorgdheid gaven. Deze historische data werden getoond door

Dr. Morgan in Remscheid. Te zelfder tijd gaf hij daar zijn mening nl.

dat op dit moment de benefit/risk ratio bij 0.1 rad 100 is, dat wil zeggen

dat voor alle 100 geredde levens 1 carcinoom wordt geinduceerd. (fig.19)

Er is dus geen reden meer voor overdreven vrees.

RADIATION DOSE IN

H.I.P.New York

Xerogram

Lo dose (+ screen) -

Electrorad.(Xonics) -

Russell H.Morgan

MAMMOGRAPHY.

2 exp. 7.7

2 exp. 4.0

2 exp. 1.4-2

2 exp. 0.4

Remscheid

rad.

rad.

.0 rad.

rad.

1979

EFFICACY OF MAMMOGRAPHY

The Benefit-Risk Ratio

in 0.1 Rad absorbed

dose = >100

Russell H.Morgan,Remscheid

1979

Fig. 18 Fig. 19

Studies over doelmatigheid worden algemeen geaccepteerd vanwege het motief

stralenschade en kosten, maar een even belangrijk motief kan zijn dat daarmee

onnodige vrees vooi onnodige stralen wordt weggenomen.

GENERALLY

RADIOLOGY

ACCEPTED MOTIVES

EFFICACY STUDIES

1. Radiation Hazard

2. Costs

Brussels KVth I.C.R.

FOR

1981

fig. 20

NEXT IMPORTANT MOTIVE FOR

RADIOLOGICAL EFFICACY STUDIES

Reduction of unnecessary scare

for

unnecessary radiation

Brussels XVth I.C.R. 1981

Fig. 21

In fig. 22 en 23 zien we nog eens naast elkaar de gunstige

resultaten van bevolkingsonderzoek en de mededeling van

Hoeffken dat het aantal operabele (TI) tumoren terugloopt.

De vrees in Duitsland voor stralen was zo groot, dat het aantal

patiënten dat zich voor therapie meldde met operabele borstcarcinomen
afnam van 75£ tot 444.



RESULTS MASS SCREENING OF
BREAST CANCER - UTRECHT
NETHERLANDS 1980

Dr. J.J. Rombach

Age group : 5 0 - 6 4

Participants: 14.697

Detected carcinoma
axillair metast.

116 = 7.9Ï.

Clinical detectable : = 3-8*.
axillair metast. : 46Ï

60
PATIENTS PRESENTING FOR THERAPY

FOR BREAST CANCER IN STADIUM T 1

1976

1980

60 - 65 %

44 %

Source: Prof.Dr.W. Hoeffken
Personal Communication 1981

Fig. 23

Fig. 22

Wij moeten ons nog een!realiseren dat de sterfte door borstcarcinomen

niet veranderd is sinds 1950.

De 5-jaars overleving is 20%, behandeld 50* en behandeld zonder oksel-

me tas tas en 85%.

Nog een maal tonen fig. 24 en 25 dat wij in Nederland 5000 carcinomata

kunnen verwachten per jaar met een mortaliteit van 2500, en dat wij

deze 2500 kunnen reduceren tot de helft alleen door massa-onderzoek.

EFFICACY OF MAHMOGRAPHY SCREENING

Netherlands

Care. to be expected 5000

Mortality 2500

Reduction by screening 1250

Costs 2.5 million screening per year
ad 20 - 30 $

D.W. van Bekkum TNO 1982

Fig. 24

EFFICACY OF

Survival rate:

Non-treated

Treated:

Treated, no
axillary
metastasis

Nat. Health

5

10

5

10

5

HAMMOGRAPHY

y-

y.

y-

y-

y-

Conn.

1982

Carcinoma

20 %

5 %

50 %

33 X

85 %

Interim Report

Fig. 25

Oe vraag die men dan nog moet stellen is of de clinicus die een palpatie

nodig acht en uitvoert, ook niet (althans boven 50-55 jaar) een mammo-

gram (met dubbele sensitivity) moet aanvragen.

Utrecht, januari 1984
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WORLD HEALTH ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

WHO PROGRAMME ON EFFICACY/EFFICIENCY

AND QUALITY ASSURANCE IN DIAGNOSTIC IMAGING

N. T. Racoveanu, M.D.

WHO, Ceneva

I, Introduction

Diagnostic imaging technologies are widely used today in the field of medical

foe the following reasons:

1. to detect lesions ac an earlier stage of a disease;

2. to produce a more precise diagnosis;

3. to ensure an objective follow-up of the disease evolution, complications,

healing process, etc.

This use of diagnostic imaging technologies has a very important role in the

whole pattern of health care and influences;

i) the number of cases detected in a specific area of morbidity;

ii) the stage when the disease is detected and therefore treated;

iii) the ratio of invasive/non-invasive diagnostic and therapeutic procedures applied;

iv) che ratio of hospital/outpatient treatment, as veil as the duration of

hospitalization and of working disability;

v) the outcome of the treatment, sequellae of che disease, need for rehabilitation,

compensation, death, etc.

These are all vital factors in the health status of the population, representing

at the same time economic and social elements which can be u9ed to measure the

overall efficacy of a health care system.

In order to produce such results for a given population diagnostic imaging

services need to be:

available and acccessible to the population;

used efficaciously and efficiently;

produce H'agnoscic imaging of good quality.

The issue of this document does not constitute
formal publication. It should not be reviewed,
abstracted or quoted without the agreement of
the World Health Organization. Author» alon«
•re responsible for views «apréated in signed
articles

Ce document na constitue pas une publication.
II ne doit faire I'obiet d'aucun compte rendu ou
resumé m d'aucune Citation sans laulonsation de
^'Organisation Mondiale de la SanlA. Les opinions
•xprimées dans its articles signés n'engaoent
que Imurm auteurs.



63

The characteristics specified overleaf have been used as guidance for the

WHO Programme on Diagnostic Radiology and S'uclear Medicine during the Sixth

and particularly the Seventh General Prograrnne of Work of the World Health

Organizat ion.

This paper will not describe WHO activities aimed at increasing the

availability and accessibility of radiodiagnostic services throughout the world,

but will concentrate on the efforts made towards an increase of the efficient

and efficacious use of radiodiagnostic services and towards the widescale

application of programmes of quality assurance in diagnostic radiology and

nuclear raedicine.

XI A rational approach to radiodiagnostic investigations

One of the most direct ways to reduce health costs and patient exposure is

to avoid all radiological investigations which are not essential in reaching

the three objectives mentioned in the introduction.

Efforts directed towards an objective evaluation of the need of various

types of x-ray procedures started, particularly in USA and UK, some 12-14 years

ago. The American College of Radiology (ACR) has made a number of studies on

the efficacy/efficiency of various x-ray investigations, while the National Center

of Devices and Radiological Health (NCDRH) has initiated, in collaboration with

various professional organizations, work on x-ray referral criteria. At the

same time in the UK studies were started by the Royal College of Radiologists.

Moreover, a number of specialists have been publishing data since 1973-74 on

the utility of various x-ray and nuclear medicine procedures.

WHO has initiated efforts towards a wider understanding of this subject in

1977, organizing a first meeting in Brussels, which was followed by two subsequent
'2,3)

meetings in Neuherberg (F.R. Germany) in 1979 and 1981, and by the Scientific Group

which met in Geneva in November 1982, whose report has just been published as

TRS 689. This technical report summarizes the experience accumulated in relation

to the rational use of x-ray investigations, with the aim of encouraging

radiologists and medical specialists to restrict the practice of major radio-

diagnostic investigations only to those which are clinically justified.
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An obje:tive demonstration that x-ray diagnostic procedures are not

used only when really justified can be found in the data published by

UNSCEAR, which shows great variations in the total number of procedures

pur 1C00 population/year among countries where there are no great differences

in the health care of the population. For example, in UK the number of x-ray

invnstigations has always been lower than in most other European countries,

at approximately 350 investigations per 1000 population/year, while in Sweden

the figure readied more than 700 before starting to decrease. In Switzerland

more than 1200 investigations have been recorded, compared with a figure for

Romania of 1014 in 1970 and 710 in 1980. Table 1 (UNSCEAR 1982) gives examples,

of the large differences in the number of various types of x-ray investigations

in 8 different countries. Investigations which are quite expensive and which

represent a large dose to the patient and a certain degree of risk due to

the use of contrast media, such as urography, are practised six times more

often in F. R. Germany than in Romania. Chest fluoroscopy is still coimon in

some of the countries shown in Table 1 and the mass chest radiography has not

been abandoned f a screening procedure in 30-50", of the countries mentioned

here.

Such facts constitute an objective demonstration of the urgent need for

a rational approach to radiodiagnostic investigations. The TRS 689 report

considers three major areas: chest, skeleton and abdomen. For each area the

most common x-ray investigations have been envisaged and clear recommendations

presented.

1. Chest radiology

This represents up to 50% of all x-ray investigations or even more. A

large number of chest radiology is done as a routine investigation, without

any clinical indication, such as in the case of: admission to hospital; in

pregnant women; pre-operative; mass survey of unselected population or routine

survey of selected groups of population (teachers, food handlers, etc.). No

chest investigation is considered useful in an area with a low prevalence of

silent significant chest disease. Only in cases where particular clinical

reasons exist should such investigations be made.

Chest radiology in patients is considered in conditions such as: tuberculosis;

chronic obstructive pulmonary disease; immunosupressive therapy; malignant disease;

trauma; irardiovasculnr disease; acute pneumonia; post-oper.it ive, etc.
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TABLE I : ANNUAL FREQUENCY OF X-RAY DIAGNOSTIC INVESTIGATIONS
PER 1OOO INHABITANTS IN DIFFERENT COUNTRIES -

UNSCEAR 1982

Hip and femur

Pelvis

Pelvimetry

Lumb, spine and
lumbosacr. joint

Urography

Stomach CIT-Radiography

" -Fluoroscopy

" -Mass Miniat.

Small intestine

Abdomen

Abdomen (obstet.)

Hysterosalpinography

Choiecystography

Chest radiography

" fluoroscopy

" mass.miniat.

Head

Upper limb

Lower limb

Australia

0 0 1

7.6

0.7

24.0

12.0

1.6

17.6

-

6.8

14.3

2.6

1.0

9.4

118.8

1.4

146.7

40.9

37.4

23.5

Fin lane

-

-

-

21.7

127.4

-

-

-

-

-

-

-

382.9

-

-

-

-

-

F. R.
Germany

11.8

37.3

-

21.6

42.0

67.8

-

-

-

4.1

-

-

-

333.9

. -

-

103.2

78.6

94.3

Japan

20.2

4.7

1.0

51.6

14.8

118.7

129.8

36.9

8.0

35.0

1.5

1.1

34.6

334.9

4.2

301.0

59.1

23.3

80.8

Poland

56.2

-

-

10.9

-

36.7

-

2.1

17.2

-

0.5

12.6

170.3

6.4

323.9

78.8

53.8

53.2

Romania

29.8

24.7

-

36.9

7.0

8.2

107.9

-

19.7

-

-

0.4

8.4

44.4

371.8

433.8

37.0

15.2

45.8

Sweden

23.'i

13.2

1.6

20.4

18.5

17.5

-

-

15.1

11.7

2.2

0.6

11.8

159.6

-

-

43.3

46.0

66.0

UK

16.2

15.6

-

18.3

8.9

10.1

-

-

5.8

16.8

0.6

0.4

7.3

130.4

-

26.0

42.3

44.6

51.3
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Rational indications aimed at limiting the number of chest x-rays in

all the above-mentioned conditions have been clearly defined by the WHO

Scientific Croup. The report considers the techniques of chest radiography

which will produce images of diagnostic quality, and dissuades the use of

j;-ray examinations " which do not contribute to diagnosis. It also discourages

the widescale practice of fluoroscopy which still prevails in some areas.

2. Skeletal radiography

This comprises: skull, lurabo-sacral spine, limb and survey radiography

of the skeleton.

Skull radiographs following minor trauma should not be performed in

adults if only signs of symptons are headache, dizziness, simple scalp

lacerations and/or haematoma, contusion, abrasions are seen. Intoxicated

patients and children are exceptions to this rule.

Limb radiography after trauraatism should not be performed if no obvious

signs of fracture, such as deformity, crepitus, instability, or signs such as

bruising, swelling, point tenderness, pain on weight bearing, injury of tendon,

vessel or nerve, positive sign in a knee, are found.

3. Abdomen

Firm clinical indications for abdominal survey radiography are

pneumoperitoneum and intestinal obstruction; other indications are doubtful

and should be replaced by ultrasound, if available.

Barium examinations should not be performed in any of the following

circumstances:

i) as routine periodic screening in asymptomatic individuals except

in areas with an unusually high incidence of gastric cancer;

ii) for assessment of healing of duodenal ulcer;

lii) for vigue abdominal discomfort in areas with endemic intestinal

parasites, unless a stool examination has excluded the presence of

parasi tes;

IV) as routine examination when the referring clinician is seeking or.

clinical grounds to evaluate only the small bowel;
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v) for further evaluation of gastric ulcer when endoscopy is available;

vi; as primary examination of the resected stomach when endoscopy is available;

acute upper gastrointestinal haemorrhages when endoscopy is available;

viii) as a first examination in suspected pancreatic disease when ultrasound

CT is available.

A number of limitations are formulated for barium investigations, such as:

a rectal examination should precede the barium investigation; the investigation

should not be performed prior to repair of inguinal hernia or as routine screening

without strong clinical indications; as routine prior to surgery of the reproductive

tract in female patients; in brisk rectal bleeding when endoscopy or angiography

is available; periodically to follow a polyp when colonscopy is available.

Follow-through examinations are indicated in suspected regional enteritis

or tuberculosis, can be helpful in malabsorption and gastrointestinal blood

losses, and are inappropriate in dyspepsia or as routine after upper g.i.

investigation.

Oral cholecystography, as well as intravenous cholangiography, are also

reviewed, starting with Ihe statement that ultrasound offers an alternative for

the investigation of gallstones and giving some precise limitations for the two

types of investigation of gallbladder.

Intravenous urography - is discussed from the viewpoint of the technique -

suggesting that too many films are routinely used - of clinical cautions

(reactions to contrast media, myelomatosis, diabetes mellitus, renal failure) and

of the conditions where urography is not clinically useful as a routine procedure.

These are:

a) hypertension in adults with no clinical, biochemical or urinary evidence of

renal disease;

b) patients with acute urinary retention of prostatic origin;

c) patient:; with urethral strictures;

d) prior to gynaecological surgery in patients with pelvis mass;

e) prior to repair of inguinal hernia;

f) in enuretic children with normal urine and no evidence of neurological disease.
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The indications for renal angiography have also changed following the

availability of CT and ultrasound, remaining valid only:

i) in areas with a high prevalence of aortoarteritis, as an investigation

for the origin of hypertension;

ii) in a restricted number of patients with renal trauma.

Obstetric radiology has become extremely limited since the appearance

of ultrasound. Radiological methods, when needed, should be used only during

the third trimester of pregnancy and not as a first diagnosis.

Pelvimetry is a rare indication and should carried out during the third

trimester and only when the doctor caring for the patient feels that it will

influence the management of labour.

Mammography - in countries with a high incidence of breast cancer

periodic manmography in asymptomatic women should be restricted to those over

50 years of age. Under 50 years' periodic screening is not advised unless

there is a personal history of breast cancer or other high risk indications.

The recommendations presented here could easily reduce the number of

x-ray investigations by 30-50" or more, depending on the specific situation

of the country. In order to achieve this it is essential that the UHO

recommendations are known, understood and applied, not only by radiologists,

or non-radiologists who are practising radiology, but also by all medical

specialists who are referring patients for x-ray investigations. It is also

a must that health authorities, health insurance organizations, etc. recognise

and implement some of: the specific recommendations within their area of

activity using various mechanisms of control or regulation to reduce the

administratively requested procedures, the routinely practised procedures

which h.ive no clinical justification, etc. This will be the most sound

technical approach to decreasing population exposure to medical irradiation

and reducing the cost of radiology, which in industrialized countries accounts

for 6-10.! of the health care cost.

Table 2 represents an attempt to evaluate the reduction in the number of

x-ray investigations and in the cost of health care in various countries,

ei.tin.it ing an average of 40% decrease in x-rays by the application of the

WHO rcccimmendarions.
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Table 2 : Expected number of procedures and cost savings
after application of the WHO recommendations

Country

Denmark

F. R. Germany

France

Netherlands

UK

USA

Health expend,
per capita

£ CD

345

280

327

357

162

600

Approx.no.
x-ray proc.
1000/pop./yr

700

800

800

800

400

700

Expected reduction
per 1000 pop./year
£ no.x-ray proc.

11,000

11,200

13,000

14,300

6,500

24,000

280

320

320

320

160

280

1) Source: Brit.Med.Journ. v.127 p.105, 8 Oct.'1983 except USA data

Table 2 is just an example of how the WHO reconmendations can significantly

diminish the number of x-ray procedures, the population dose and also the cost

of health care simply by a more rational use of radiological investigations.

WHO is planning to expand its involvement in the rational use of other

imaging technologies, such as nuclear medicine, ultrasound and CT scanning, and

a scientific group meeting is already planned for 1984 to prepare recommendations

on ultrasound and CT scanning,

III Quality assurance in diagnostic radiology and nuclear medicine

This constitutes the second aspect of WHO's programme aimed at improving

the utilization of diagnostic imaging technologies, and decreasing their cost

and the patient exposure. Two i>*H0 publications issued in 1982 as a result of workshop

held in ^ouherberg and Heidelberg^' are intended as guides to the main components

of quality jssuranre programmes and the organization and technical methods required.

Based on these guidelines, a second series of workshops has been organized in

Neuherberg: the first on diagnostic radiology in October/November 1982 trained

a number of medical physicists and radiologists from 14 countries; a second in

nuclear medicine, held in November 1983,
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A Manual on Quality Control Techniques in Diagnostic Radiology, issued

as a result of the 1982 workshop, is now being edited, k similar manual

for nuclear medicine is under preparation by the IAEA, Vienna, which has

established, in collaboration with WHO, a world-wide programme on quality

assurance in nuclear medicine, under which since 1980 workshops have been

held in Latin America, South-East Asia and the Far East.

A. Quality assurance in diagnostic radiology

Efforts made by WHO to convince countries to establish programmes on

quality assurance in diagnostic radiology are fully justified by figures available

from studies undertaken in various parts of the world. I will quote here only

some of the more recent studies which are not reviewed in BRH publications or

in the WHO guides:

a) Reject analysis carried out by Trebal in 53 French hospitals

found a reject rate of 14.5%. The following major reasons were identified

as the cause of the reject: exposure defect, processing defect, positioning

error.

Gallini and collab. in Italy obtain only a 6.2% reject rate with

57.22 exposure faults; 14.4% collimation faults; 13.'17, patient movement;

7.52 processor faults, etc.

i , also in Italy, reports an 8% reject rate with: 4OZ

over-exposure; 30% under-exppsure; 16% incorrect positioning, and

14% patient movement.

A reject analysis made in 6 African countries gives rates varying

from 4.3 to 14.9^, as seen in Table 3, where the major causes are also

presented.

b) Comprehensive qualtiy control studies: In Malaysia a study of

146 x-ray generators has shown values for kVp and exposure time which

were quite frequently higher than the acceptable limits. Out of 448 kVp

44.6% of values exceeded j*5% and 19% exceedec + 107..

The timer errors in a university department of radiology ranged

from -30 t.i + 250%; high deviations being frequent for the shorter

exposures (20-60 msec).



TAP.1.E ̂ - Reject film analysis by causes in 6 African countries

Country

Kenya

Librria

Mauritius

Tanzania

Zambia

Zimbabwe - Harare

" Mpilo

" Gweru

" Bindura

Total
films

stiuliud

23,926

1,155

43,736

10,830

55,350

6,425

41,000

10,322

-

Total
films

re jcet-cd

1,029

82

2,111

1,342

2,745

663

6,020

1,268

554

Reject
rote

4.3

7.1

4.8

12.4

14.9

12.4

14.6

12.3

-

Over
expo.

Z

6.9

20.7

38.0

13.9

17.8

26.0

27.4

32.7

40.0

Under
expo.

Z

16.2

9.8

37.0

10.0

20.8

29.0

33.2

37.6

34.0

Position,
error
%

17.0

8.5

9.8

45.6

24.2

21.0

23.2

17.4

34.0

1'rocess.
error

7.

7.9

19.5

11.0

1.4

13.1

0.9

0.7

2.2

-

Equip.
fault
V.

4.2

9.8

1.0

1.3

0.2

8.3

3.0

1.4

1.0

Patient
movcni.

%

8.9.

2.3

2.0

24.5

10.8

5.6

3.3

2.2

4.5

Fogging
%

11.9

6.1

1.2

1.9

11.3

3.2

2.6

1.6

3.0

Misc.
7.

27.0

2.4

5.0

1.4

1.2

5.2

5.8

4.2

4.5
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Ayappan and Ambiger have analysed 175 radiology departments

in India. Their objective findings are that improper film processing

led to contrast loss higher than 20% in aln*>st 70£ of the sample studied.

The excess dose to the patient was evaluated and it was shown that

approximately 35% of the radiographs were obtained with 2-3 times the dose

usually needed for a good picture.

I have presented here figures which demonstrate that quality assurance

in diagnostic radiology represents a technically and economically sound approach

to increase diagnostic quality, and reduce both reject rates and patient exposure.

In calculating the cost/benefit of this activity one must take into consideration

not only the easily detectable aspects such as: films, chemicals, personnel

and patient time saved or patient exposure reduced against the personnel time

and equipment involved in quality control, but also the invisible aspects, such

the effect of better image quality on the diagnostic outcome, its relation to

the treatment result, etc.

B. Intercomparison of image quality in nuclear medicine

This intercomparison was carried out by WHO in cooperation with the College

of American Pathologists (CAP) and a group of medical physicsts in London. The

first intercomparison, which was easily made, is reported here.

Two phantoms of brain and live,r designed by CAP were used. The brain

phantom had 13 lesions of different sizes (A to 20 mm diameter) with an

absorption coefficient of 1.7/1, and was designed for the determination af target

size detectability. The liver phantom with 8 targets of 16 mm diameter and a

varying target/background ratio of 0.72/1 to 0.91/1 was aimed at determining

the contrast detectability.

The phantoms were circulated to 59 laboratories where 95 imaging devices

were tested, of which only 15 were linear scanners, the rest being gamma cameras

mostly purchased after 1975, In 30 studies computer enhancement of the image

was used

Table 4 presents the results of this intercomparison as a range of targets

detected by participating laboratoreis in each of 11 countries. It was observed

that the small size lesions (4-6 mm) were rarely identified and no laboratory

detected all 13 targets present in the brain phantom. With respect to the liver
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Tnble h - The range of results of imaging CAP-brain and CAP-liver
phantoms received from participating centres

Real score

Au s t r i a

Trance

Belgium

Netherlands

Poland

Spain

Romania

United Kingdom

Italy

Switzerland

Greece

Total number

of devices

and average

data on all

centres

Bra in-phanCom*

No. of
devices

-

11

5

5

22

15

6

5

13

7

3

8

95

TP

13

5-11

6-12

5-7

3-11

2-10

7-11

6-10

6-12

3-10

10

8-12 '

7

! "

i°
0-1

0-4

0

0-2

0-1

0-2

0

0-4

0-3

0

0-3

I

TN

6

5-6

2-6

6

4-6

5-6

4-6

6

2-6

3-6

6

3-6

5

FN

0

2-8

1-7

6-8

2-10

3-11

2-6

3-7

1-13

3-13

3-13

1-5

6

No. of
devices

-

11

6

6

22

13

5

5

12

6

1

8

94

Liver-phantom*

TP

8

0-8

6-8

6-7

5-8

4-8

5-8

6-8

4-8

4-7

8

6-8

7

FP

0

0-4

0-2

0-2

0-4

0

2

0-5

0-2

1-3

1

0-1

1

TN

12

8-12

10-12

10-12

8-12

11-12

10-11

7-12

10-12

9-11

11

11-12

11

FN

0

0-8

0-2

1-2

0-3

0-4

0-3

0-2

0-4

1-4

0

0-2

1

j

TP - true positives;
FP - false positives;
TN - true negatives;
KN - false ne
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phantom there were a number of laboratories which detected all 8 targets;

only a small number detected as few as 4 targets, and one detected no targets.

This means that the gamma cameras tested performed better in the detection

of contrast than in small target size detection. For a contrast of 0.72/1 or

0.77/1 the detectability was 92-96%; for 0.84/1 it was 82-91% depending

on the location of the target and for 0.91/1 it was only 56-602. For a diameter

of 16-20 nm diameter target the detectability was 92-96%; for 11-14 mm it

was 88-90%; for 10 mm it was 80%; for 9ram it dropped to 64-67%; for

6 mm to 16-48%; and for 4 mm targets to 13-16%, all depending at the same

time on the target location within the phantom.

Table 5 presents the results as a figure of merit for each country,

calculated by using the formula:

Figure of merit - £(TP + TN) - £(FP + FN)

No. of studies

There seems to be no clear idea of the clinical signifance of the

findings of this intercomparison, although I am doubtful how a gamma camera

will be able to detect a clinically significant lesion when it is unable to

identify any, or few, of the targets in a CAP liver or brain phantom.

Plans to continue and enlarge the intercomparison are at present being

drawn up by IAEA and WHO. Such plans will have to be completed with studies

on the clinical significance of the results obtained, which are essential

to motivating nuclear medicine specialists and health authorities to establish

routine quality assurance programmes in this field.

Summary

To summarise, WHO's programme in radiation medicine includes two major

areas aimod at improving the results obtained by diagnostic im.-iging technologies,

namely:

1) the rational uses of diagnostic imaging technologies;

2) quality assurance programmes in diagnostic imaging technologies.

Both directions lead to an increase in the efficacy/efficiency of the use

of diagnostic imaging, a decrease in cost and patient exposure, and an

improvement of health care in general.
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Table 5

The figure of merit of WHO intercomparison study
on quality performance of nuclear medicine imaging devices

Country

Austria

Belgium

France

Greece

Italy

Netherlands

Poland

Romania

Spain

Switzerland*

United Kingdom

Absolute Efficiency

Figure of merit for CAP-phantoms

Brain

8.8

4.6

8.2

11.5

3.6

6.1

4.3

7.4

5.4

13.0

8.3

19.0

(46.3%)

(24.2%)

(43.1%)

(60.5%)

(18.9%)

(32.1Z)

(22.6%)

(38.9%)

(28.4%)

(68.4%)

(43.6%)

(100%)

Liver

14.9

15.6

16.0

18.5

11.6

16.1

14.2

15.2

12.6

18.0

15.5

20.0

(74.5%)

(78%)

(80%)

.(92.5%)

(58%)

(80.5%)

(71%)

(76%)

(63%)

(90%)

(77.5%)

(100%)

Results of one study
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Figures presented substantiate up to a 40% reduction in the number

of x-ray investigations by implementation of the WHO recommendations on

the rational use of these investigations,and an 8-15% decrease in the retake

rates of radiographic procedures by a thorough QA programme. A reduction of

approximately 50% of the present radiological work in terms of cost and

patient exposure could easily be conceived as a result of the two WHO

activities described briefly here.
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Dr. J.J. Cobben, Catharinaziekenhuis, Eindhoven.

EFFICACY IN ALGEMENE ZIN.

VOORBEELDEN UIT EIGEN ONDERZOEK.

Uit de maatschappij is een toenemende druk waar te nemen om de kosten van

de gezondheidszorg beheersbaar te maken. Hierbij wordt gedacht in geld.

Een deel van het nationale inkomen wordt besteed aan gezondheidszorg. Tot

voor kort was hierin geen duidelijk beleid, wat de kosten betreft. Thans

is dat duidelijk anders. In het geheel van de kostenbeheersing speelt een

onderzoek naar1 doelmatigheid een rol. Elders (1) werd in dit verband aan-

gegeven, dat het om practische redenen zinvol is om in deze materie on-

derscheid te maken tussen kosten en baten met een uitgesproken financieel

aspect, kosten en het te bereiken doel en onderzoeken naar doelmatigheid.

Wat de kosten tussen deze en het te bereiken doel betreft kan gedacht wor-

den enerzijds aan geld, anderzijds aan foute uitslagen en hun consequen-

ties, ongemak voor de patiënt, morbiditeit, mortalitftit en dergelijke.

Aan de kant van de effectiviteit staat in grote lijnei. diagnostiek en the-

rapie ter bevordering an handhaving van de gezondheid.

Bovengenoemd onderscheid maakt een afbakening mogelijk tussen zuiver eco-

nomische en madiache problemen met als tussenliggend gebied dat van de

relatie tussen kosten en het te bereiken doel. vanwege de aandacht van de

voor financiering zorgende instanties voor de kosten van de gezondheids-

zorg is het nodig zich net medische besliskunde en onderzoeken naar doel-

matigheid bezig te houden, omdat hierdoor nog het beste het nut van ge-

neeskundig handelen te objectiveren is.

Het eenvoudigst is het nut van geneeskundig handelen uit de drukken in de

opbrengst, in het enqels yield genoemd. Hiermee worden voor de diagnostiek

de positieve bevindingen van een test bedoeld en voor de therapie de posi-

tieve succesvolle uitkomsten. Het alleen noemen van de opbrengst als vorm

van doelmatigheid doet te kort aan zowel de positieve, als negatieve resul-

taten. De eerste, crrdat alle uitkomsten beschouwd worden als dezelfde waarde

hebbend (bv. voor de behandeling), de laatste omdat ook uitsluiten van een

afwijking het gebruik van een test geïndiceerd kan doen zijn. Tenslotte be-

staat de mogelijkheid van een niet verwacht resultaat, waarvan het belang

apart moet worden aangetoond.

Men constateert thans een toegenomen belangstelling voor medische beslis-

kunde (MDM = Medical Decision Makirr,' .. waarin stroomschema's, beslissings-
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bomen, kansberekeningen e.d. een rol spelen. Medische diagnostiek en thera-

pie kunnen beschouwd worden als een voorbeeld van het nemen van een beslis-

sing onder onzekere omstandigheden (Decision making under uncertainty). (2).

De gebruikte methode van berekening kan voor de moeilijk meetbare gegevens

gebruik naken van de "fuzzy sets theory" (3). Hierin warden objec ei veringen

gemaakt van taalkundige variabelen, die dan door een corrputer verwerkt kun-

nen worden. Er wordt dus een model gemaakt het beslissingsproces nabootsend.

Het doelmatigheidsonderzoek (Efficaeystudy) bestudeert in dit geheel het

nut en de bruikbaarheid van medische handelingen door hun invloed op hetme-

disch gebeuren te objectiveren.

Efficacy - doelmatigheid - geeft de mate aan, waarin iete mogelijk is.

Efficacy is een begrip uit de economie, dat o.â  door toedoen *«sn Lusted(4)

inde radiodiagnostiek ingang heef t gevonden. Er bestaat een conflict in waar-

den tussen medische en economische efficacy. Kostenbewust werken in de ra-

diodiagnostiek eist een kostenefficiënte wijze van onderzoek en een adequa-

te selectie van patiënten.

Om het begrip efficacy te analyseren kunnen de volgende onderdelen worden

onderscheiden: EO test efficacy naar de doelmatigheid van de test, El diag-

nostic efficacy naar de invloed van de test op het diagnostiche denken, E2

management efficacy naar de invloed op het diagnostich hande'.n en E3 out-

come efficacy naar de invloed op de lange duur bij het al of niet uitvoeren

van de test. El tot en net E3 zijn ontleend aan Lusted (4), de testefficacy

is door ons toegevoegd, omdat een röntgenonderzoek niet altijd een binair

antwoord geeft in positieve of negatieve zin.

Bij doelmatig gebruik van röntgenstralen gelden de volgende overwegingen:

1. het onderzoek dient alleen verricht te worden, als het van nut is voor

de diagnostiek of therapie;

2. er moet rekening worden gehouden met de betekenis van het onderzoek in

relatie tot reeds bekende informatie, nl. de relatieve kans van ziekte vóór

het onderzoek bij een bepaalde patiënt;

3. een onderzoek kost geld en kan in zich dragen het risico van stralenscha-

de, morbiditeit en mortalitelt;

4. kosten en effect van een röntgenonderzoek moeten een relatie hebben tot

het nut van een mogelijke therapie: bij een therapie met weinig risico zijn

ze van minder belang, dan bij een therapie met een groot risico of een the-

rapie waarvan het nuttig effect gering is;

5 er is een relatie tussen de kosten van een onderzoek en de er door ver-
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schafte informatie: bij hoge kosten dient er voldoende juiste informatie te

vorden verschaft, bij lage kosten zijn gemakkelijker onjuistheden te aan-

vaarden;

6. bij een gezonde is het ondergaan van een onderzoek aanzienlijk minder

riskant, dan bij een ernstig zieke - van belang voor de indicatiestelling;

7. de waarde van de informatie hangt samen met de verhouding tussen de fout

positieve en fout negatieve uitslagen, omdat röntenonderzoeken niet geheel

foutloze uitslagen kunnen geven;

8. door bepaling van efficacy (doelmatigheid) en cost-effectiveness (rela-

tie kosten en beoogde doel) van een onderzoek is quantaficering mogelijk,

zowel wat betreft het risico, als het effect;

9. onderzoek naar efficacy biedt de mogelijkheid om verschillende methoden

op hun nuttig effect te beoordelen en met elkaar te vergelijken - dit biedt

de mogelijkheid tot het kiezen vanhetrreest geschikte onderzoek en het al

of niet toedienen van een therapie.

Als referentiepunt geldt "de waarheid" (truth) of "gouden standaard". Waar-

heid kan zijn physisch. logisch of subjectief. Subjectieve waarheid geeft

aan, wat iemand als waarheid ervaart. Zij kan geobjectiveerd worden door

het oordeel van deskundigen, cytologie, histologie en post mortaal, alsook

door het natuurlijk verloop van de ziekte.

Diagnostiek van ziekten kan een inductief, of een deductief proces zijn.

Bij het inductieve gaat man uit van het synptoom met de vraag, wat de kans

'. p ziekte is, gezien het symptoom, weergegeven als P(D/S), bij het deductie-

ve proces met de vraag wat is de kans op een synptoom bij een veronderstelde

ziekte, weergegeven als P(S/D). D is het symbool voor wat gescheiden moet

worden, discriminanda, in D+ en D_, ziek en niet ziek; S is het symbool voor

separator (onderscheidende factor), die een positieve S of een negatieve S_

uitslag kan hebben en daardoor D in D en D_ kan scheiden. Cndat S meestal

geen 100% zeker positieve en zeker negatieve uitslagen geeft, is het effect

op het scheiden van D in D+ en D_ (de waarheid) ook niet geheel zuiver en

treden naast de terecht positieve (TT: en negatieve (ON) uitslagen ook

fout positieve (IP) en fout negatieve (ïH) uitslagen op.

Zowel D als S kunnen uitgedrukt worden in een con .inuum, in meerdere cate-

gorieën en bv. binair. Van dit laatste worut een voorbeeld gegeven door

een 2x2 matrix of contingentietabel te gebruiken. Voor nadere uitleg zie

de bijlage. Persoonlijk gebruiken we gaarne een 3 of 5 categoriëentabel.

Bij wisselend besiissingscriterium zijnhierbij ROC-curves te naken (5).
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Door middel van een eenvoudige beslissingsboom kan schematisch net Beslis-

singsproces worden weergegeven. De beslissing (decision node) is het ver-

richten van een test; de uitslag hiervan is positief of negatief; voor bei-

de uitslagen zijn de kansknopen (chance node) ziek of niet ziek, hetgeen

bij de uitkomst (outcome) leidt tot de bekende TP,FP,TN en FP verdeling.

Een test (synptoom, laboratoriumtest, röntgenonderzoek, scopie, cytologie,

histologie, post mortaal onderzoek etc.) is gevoelig, als ze duidelijk nor-

rraal van abnormaal scheidt. Als er evenwel in relatie tot het te onderschei-

den gegeven veel fout positieve (PP) uitslagen zijn is de test aspecifiek.

Specificiteit van een test is de verhouding tussen de terecht negatieve uit-

slagen en de negatieve gevallen (True Negative Ratio); de sensitiviteit is

de verhouding tussen da terecht positieve uitslagen en de positieve geval-

len (de prevalentie) (True Positive Ratio). ROC-curves geven grafisch de

relatie aan tussen de TPR en FPR aan (FPR = 1 - TNR), en dan tevens tussen

de TNR en FNR (FNR = 1 - TPR).

De prevalentie (het voorkomen van afwijkingen in de te onderzoeken verzame-

ling) is van invloed op de 2x2 tabel. Bij screening is er een lage prevalen-

tie, afhankelijk van de incidentie; bij onderzoek naar het discriminerend

vermogen van een test is de prevalentie, of beginkans, of initial odd hoger,

hierbij moet gestreefd worden naar een verhouding van D+/D_ = ongeveer 1.

Wat de uitkomst en betekenis van onderzochte systemen voor de individuele

patiënt is moet meestal per patiënt worden bekenen, omdat subjectieve voor-

ingenomenheid (bias) en verschillen tussen artsen niereen rol kunnen spelen.

Er is in het algemeen een verschil in prevalentie bij een groep onderzoeken

ten behoeve van screening (cervix-ca en manma-ca), voor routine (thoraxfoto

bij ziekenhuisopname) of gericht op een duidelijke probleemstelling.

Tenslotte enkele opmerkingen over het protocol. Dit dient persoonsgegevens

te bevatten; bevindingen en verwachtingen v66r het onderzoek; radiodiagnos-

tische verrichting en diagnose en bevindingen en verwachtingen na het on-

derzoek. Ieder van deze punten kan verder worden uitgewerkt, waarbij o.a.

bij de verwachtingen v66r en na1 het onderzoek en over het resultaat van het

radiodiagnostisch onderzoek waarschijnlijkheden van de bevindingen moeten

worden aangegeven. Wij prefereren hierbij een in vijf categorieën aangege-

ven beoordelingsmogelijkheid, die gebaseerd is op de door Lusted (6) ge-

bruikte LLR (Log Likelyhood Ratio) en zo nodig uit te breiden is.

Met enkele (niet volmaakte) voorbeelden wordt een en ander toegelicht.
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ONDERZOEK NAAR DE OPTIMALE RÖNTGENFOTO VAN HET OS NAVICULARE
VAN DE HAND. Een onderzoek uit 1977.

Samenvatting.

Om te voorkomen, dat fout-positieve beoordelingen wel en

fout-negatieve niet ingegipst worden is het bij naviculare-

fracturen van de pols nodig om een zo goed mogelij)« röntgen-

foto te vervaardigen.

Door de aard van de fractuur bestaat de neiging om bij nega-

tieve foto en positieve verdenking de patiënt een voorlopig

gips te geven. Na 10 a 14 dagen wordt dan de pols opnieuw

geëvalueerd.

Dit uitgangspunt bergt in zich de mogelijkheid van het

ingipsen van een relatief groot aantal fout-positieve gevallen.

In een bepaald ziekenhuis (B) zou een filiti-schermcombinatie

voor de diagnostiek van navicularefracturen van de pols betere

resultaten geven, dan de in ons- ziekenhuis (C) gebruikte.

Om een oordeel te kunnen geven werd de bovengenoemde film-

schermcombinatie in ons ziekenhuis vergeleken met een serie

no-screen opnamen bij dezelfde patiënten.

Bij deze opstelling werd ook gebruik gemaakt van het oordeel

van de klinicus vÓSxr en na het röntgenonderzoek.

Na het bekend worden van de bevindingen van ons onderzoek

was de oordeelvragér niet geheel overtuigd van het resultaat,

dat er geen verschil was tussen de methoden.

Er werd besloten om uit een tweetal ziekenhuizen (A en B ) ,

waar de oordeelvrager had gewerkt, een aantal foto's op te

vragen en opnieuw te beoordelen.

In verschillende tabellen worden de resultaten weergegeven.

Deze blijken niet duidelijk van de verwachting te verschillen,

dat er geen verschil bestaat tussen de methoden, als deze tech-

nisch adequaat worden uitgevoerd.
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Het eerste onderzoek: no-screen foto vergelijken met film-scherm-

combinatie.

Bij het eerste onderzoek werd in ons ziekenhuis de opname met

de film-schermcombinatie uit ziekenhuis B vergeleken met een

no-screen opname door bij dezelfde patiënt een dubbele serie

foto's te maken.

Om de gegevens te kunnen verwerken werd een formulier ontworpen,

waarop de verschillende oordelen konden worden aangegeven (zie fig.l).

Er werden in enkele maanden 23 formulieren ingevuld naar aanlei-

ding van de vraagstelling naviculare-pols fractuur. Dit geschied-

de 13 x in eerste instantie en 10 x na voorafgaande polsfoto in

2 richtingen.

In een indicatie in vijf categorieën kon de aanvrager v<56r en

na de X-foto aangeven of hij een fractuur van het os naviculare

niet, onwaarschijnlijk, twijfelachtig (50/50), waarschijnlijk

of zeker achtte

Tussen deze twee indicaties werd door de radioloog naar aanlei-

ding van de X-foto's aangegeven, of een fractuur afwezig, twij-

felachtig aanwezig of zeker aanwezig was. Dit geschiedde zowel

voor de no-screen opname, als voor de opnamen met de film-scherm-

combinatie.

Tussen de bevindingen van de no-screen opnamen en de opnamen met

een film-schermcombinatie werd geen verschil aangetroffen.

Ook bleek bij latere controle, dat er geen fout-positieve of

fout-negatieve beoordelingen waren, wat de X-foto's betreft.

De rontgenbevindingen waren als volgt: 13 x geen fractuur,

3 x een twijfelachtige 'afscheuring (niet van het os naviculare),

2 x een radiusfractuur, 1 x wat arthrose aan de duimbasis en

4 x een fractuur van het os naviculare.

Een afzonderlijke tabel geeft de bevindingen aan voor zowel

de opname, waarbij in eerste instantie een navicularefoto werd

gemaakt (I), alsook als deze pas werd gemaakt naar aanleiding

van een voorafgaande polsfoto (II).

Wat de navicularefracturen betreft werd deze 1 x ontdekt op de

in eerste instantie gemaakte polsfoto (I) en 3x op de aparte

navicularefoto's in meerdere richtingen na de voorafgaande

pcls^oto in 2 richtingen (II).
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Voor de kliniek hadden de röntgenbevindingen de volgende

consequenties.

De positieve bevindingen (4x een fractuur van het os naviculare)

werden door de klinicus overgenomen. Hoewel de radioloog geen

enkele twijfelachtige uitslag gaf en dus de 19 andere onderzoe-

ken negatief noemde werden de negatieve uitslagen niet alle

door de klinicus overgenomen. Hij nam 7 x de negatieve bevin-

ding over, 8 x bleef hij de diagnose onwaarschijnlijk vinden,

2 x twijfelachtig, 1 x waarschijnlijk en 1 x zeker op klinische

gronden. De laatste 4 fout-positieve patiënten werden ingegipst.

Als de klinicus het beslissingspunt om een (voorlopig) gipsver-

band aan te leggen ook v66r de X-foto zou leggen tussen onwaar-

schijnlijk en twijfelachtig zouden er 20 polsen zijn ingegipst.

Hierbij zouden van de zekere fracturen een terecht-positieve en

een fout-positieve zijn ingegipst, van de waarschijnlijke frac-

turen een terecht-positieve en drie fout-positieve en van de

twijfelachtige fracturen twee terecht-positieve en dertien fout-

positieve. Slechts drie terecht-n'egatieve fracturen (waarvan

werd gedacht, dat ze onwaarschijnlijk waren) zouden zonder gips-

verband zijn gebleven.

Door aan bovengenoemde categorieën niet, onwaarschijnlijk,

twijfelachtig (50/50), waarschijnlijk en zeker de waarden van

respectievelijk -2, -1, 0, +1 en +2 toe te kennen kan als volgt

informatiewinst worden aangegeven: de waarde van v66r het bekend

zijn van de uitslag van de X-foto wordt afgetrokken van de waar-

de er na.

Deze berekening is gebaseerd op het gebruik van loglikelyhood-

ratio's, waarop hier niet verder v.'ordt ingegaan.

De gevonden uitslagen zijn in bijgaande tabel weergegeven.

Dit zijn de totalen; op de x-as en y-as zijn aangegeven, hoe

de totalen zijn verkregen uit de groep I (eerst navicularefoto)

en II (eerst polsfoto).

Uit bovenstaande blijkt, dat het duidelijk zijn van de foto

bij de klinicus soms twijfel laat bestaan. In onze serie

blijkt achteraf, dat dit ten onrechte geschiedde.
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Het tweede onderzoek: de beoordeling van elders gemaakte foto's.

Omdat de oordeelvrager niet geheel overtuigd was van het resultaat

van het eerste onderzoek, dat er geen verschil tussen de methoden

van röntgenonderzoek was, waarin slechts vier navicularefracturen

werden gevonden en omdat hij van mening bleef dat opnamen uit

ziekenhuis B beter zouden zijn dan uit A werden series foto's uit

beide ziekenhuizen opgevraagd om opnieuw beoordeeld te worden.

Er werden 47 opnameseries van het os naviculare opgevraagd, 23

uit ziekenhuis A en 24 uit het ziekenhuis B. In de eerste serie

was één opnamereeks zonder fractuur, in de tweede een tweetal.

In deze drie gevallen was dus een fout-positieve beoordeling

mogelijk.

De oordeelvrager was van oordeel, dat de opnamen uit ziekenhuis

B beter z .den zijn, dan die uit ziekenhuis A. Dit had er ook

toe geleid, dat de methode uit ziekenhuis B met de onze was ver-

geleken, die overigens overeen kwam met die uit ziekenhuis A.

Over de 47 opgevraagde onderzoeken werden door 9 personen in

eerste instantie 423 beoordelingen gegeven. De 9 beoordelaars

waren 3 radiodiagnosten, 5 assistenten in opleiding en 1 orthopaed.

Men kon kiezen uit drie mogelijkheden: geen fractuur, dubieus

een fractuur en zeker een fractuur. In de tabellen zijn deze mo-

gelijkheden aangegeven met -, d en +.

Na het eerste oordeel werd de uitslag van het klinische resultaat

bekend gemaakt. De 9 personen konden de fout beoordeelde gevallen

opnieuw beoordelen. Hierbij konden zij aangeven of ze de mogelij-

ke afwijking niet konden zien, of de fotoserie technisch slecht

was en of er door de laborante niet goed was ingesteld.

Er kon met andere v/oorden worden aangegeven of de oorzaak van de

loute beoordeling lag bij de beoordelaar, de techniek of de la-

borante. Dit geschiedde 179 x, waarvan 15 x twee keer.

In bijgaande tabellen zijn de resultaten weergegeven.

Het eindresultaat toont geen duidelijk verschil tussen de opnamen

uit ziekenhuis A en B. Het blijkt, dat op de opnamen uit ziekenhuis?,

iets meer wordt gemist, dat de ontwikkeling (techniek) beter is,

dat de instelling iets beter is en dat er minder dubbele beoor-

delingen zijn.
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Enkele in de statistiek gebruikte begrippen. BIJLAGE

n D+ D_ Prevalence rate = incidence rate x ziekteduur

S TP FP Incidence rate = prevalence rate : ziekt-.eduur.

S_ FN TP D_ - 1 - D+ en D+ = 1 - D_

0+ : n = prevalentie (detectiegraad bij screening).

n » aantal » number

D = discriminanda, wat gescheiden moet worden in (to be distincted in)

D+ = disease = ziekte = signaal => reality en

D_ = non disease = niet ziekte = ruis. (symptom, sign)

S » separator » test = signaalmeting = prediction = symptoom met resp.

S+ = een positieve uitslag (aanwezig zijn van het signaal) en

S_ = een negatieve uitslag (aanwezig zijn van ruis).

TP = terecht positief » true positive = signaal = P(D+/S+) ')

FP = fout positief = false positive = P(D_/S+)

FN «= fout negatief = false negative = P(D+/S_)

TN = terecht negatief = true negative « ruis. = P(D_/S_)

') P<D+/S+) = de kans op ziekte bij positieve test.

TP/D+ * gevoeligheid = sensitivity.

TN/D_ = specificiteit = specificity".

(een gevoelige test is aspecifiek, als er veel FP's zijn).

TP/S = tersent positieve fractie van de test = PV+ = de voorspel-
lende waarde van een positieve uitslag = predictive value of a
positive test

TN/S_ » terecht negatieve fractie van de test = PV_ = de voorspel-
lende waarde van een negatieve uitslag = predictive value
of a negative test.

Opbrengst = yield = P(D /S+) nl. het aantal positieve gevallen.
Is niet los te zien van P(D_/S_) en het beslissingspunt,
dat deze twee uitslagen scheidt in + en -(met FP en FN).

INDEX OF MERIT.

I = T+/D+ + T_/D_ - 1 cq. sensitiviteit + specificiteit - 1.

I ligt tussen 0 en Is 0 er is geen verband tussen S en O
1 er is volledig verband tussen é en D.

Standaarddeviatie: S2(I) = !4P(1~P^—I_JL p = D+/ J^

Bij 2x2 CONTINGENTI^TABRLLEN is scheiding van de uitslag in twee
groepen nodig. Zijn er verschillende categorieën, dan zijn meerdere
beslissingspunten aan te geven en in een ROC-curve weer te geven.
De ROC-curve geeft dan bv. aan de relaties tusser TP en FP ratios.

BAYES THEOREMA: P ( D + / S + ) ^ff i f f i V _ J
geeft de kans aan op ziekte bij een positieve test.
Zo zijn ook te berekenen P(D /S_); P(D_/S ) en P(D_/S_): de kans, dat
een gezonde (zieke) een positieve of negatieve testuitslag heeft.
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AANVRAAG NAVICULAHE-FOTO VAN DE POLS.

Ir. te vuile" aooc de aanvrager:

0 pr itnd i re ver litnking op nivi.j iaretrdCLUjr ,

0 v«rüeiï*lng n.a.l.v. voorafgaande palsfoto.

Uaaischijnli jk-ieid van het bestaan van een fractuur:

vÖ6r d* foto .ia dd foto

r.iet

tvij felacntig

waarschijnlijk

zeker

l7ï te vullen door de radioloog.

Resultaat van de foto: r.o~scte<

twijÉelacfttig fractuur

duidelijke Eractuur

n\z- scherm

I-

Tr. te vullen door de labor ante.

Belichting:

pa

3/4

zijdelings

iijd. controlaterasl

no-5cr«en net scherm

Kv irJx.s Kv nAs
K**JTI D*t. : get . dat . : dat . onderzoek : voignr .

afb. 1. Gebruikt aanvraagformulier

Log Odds
laag

-1,75

-1,25

-0,75

-0,25

0,25

0,75

1,25

i ,75

-1,75

-1,25

-0,75

-0,25

0,25

0,75

1,25

1,75

hoog

Gemidd.
(1/100)

(1/32)

(1/10)

(1/3)

(1/1)

(3/1)

(10/1)

(32/1)

(100/1)

Kans G
= 10"2

= lO" 1*

= 10"1

= KT*
= 10

= 10*5

- 101

= io l l j

= 10

emi dd.W
1% =

3% =

10% =

25% =

50% =

75% =

90% =

97% =

99% =

aarschl
0,01

0,03

0,10

0,25

0,50

0,75

0,90

0,97

0,99

laag -1,25 log.10

-1,25 -0,25 log.10

-0,25 0,25 log.10

0,25

1,25

~ 2

1,25 log.10'

hoog log.10'

= -2
LFO: -2 -1

1 LIO:
= 0

= +2

LLR = LFO - LIO.
0 +1 +2

afb. 2. Lijst van toegekende waarden

-2

-1

0
+ 1

+ 2

0

-1

-2

-3

-4

+ 1

0

-1

-2

-3

+ 2

+ 1

0

-1

-2

+ 3

+ 2

+ 1

0

-1

+4
+ 3

+2

+ 1

°
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afb. 3. Opbrengst van het eerste naviculare-onderzoek

OPBRENGST (YIELD): T A B''

geen duidelijke afwijking 13 9 4

afscheuringsfractuurtje 3 2 1

fracture radii

arthrose duimbasis

fractuur os naviculare

) T=totaal; A= eerst navicularefoto;
B= eerst polsfoto .

2

1

_4

23

2

-

14

—

1

_3

9

T: LFO LIO LLR A: LFO LIO LLR B: LFO LIO LLR

-3:

-2:

-1:

0:

+ 1:

+ 2:

Som

fract

fract

0

7

8

2

1

5ff

:23

: 4
:19

0
0

3

15ff

4f

If

23

4
19

2
3

9

6f

Of

3ff

23

4

19

0
5

6

1

0

2f

14

1

13

0

0

1

10

3f

0

14

1

13

2
, 3

5

3

Of

1

14

1

13

0

2
tv

)

1

9

3

6

0

0

2

5ff

1
: lf

9

3

6

0
0

4

3 f

0

2ff

9

3

6

fracturen: LFO LIO LLR

18 B + + 0

19 B + 50/50 +2

21 A + +? +1

23 B + 50/50 +2

A: primaire verdenking op navicularefractuur,

B: verdenking op navicularefractuur nalv. polsfoto.
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afb. 4. Overzicht van bij het eerste onderzoek behorende
berekeningen
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Navicularerracturen. De gevallen zonder fractuur staar tussen haakjes.

Aantallen

SOM h 47 ( 21 20 t 2) 13115)
VS*t de B 40(151 48(31 110(0)
\-IOKO T 87(17) 68(5) 2<1(5!

d +

KJ de A J8I 4) 18IJ) 162(2)
X-ioto B

T

(
13(15) 3C(3) 155(0)
31(19) 48(61 317(2)

Procenten(per rij - 100%).

2 3 , 7 - 2 2 , 2 )
2 0 , i . 8 3 , 3 ]
22 UI,9i

9 . 1 l « 4 , 4 )
6 , 5 ( 8 5 , 3 )
•",81 6 ,4 )

Opbouw aan- 423.
207.
216.

fracturen; 396
: 198
: 19»

1 0 , 1 ( 2 2 , 2 )
24, 2 (16 ,6 )
1 7 , 2 ( 1 8 , 5 )

9 , 1 ( 3 3 , 3 )
1 5 , 2 ( 1 6 , 6 1
1 2 , 1 1 1 3 , 0 )

66 ,
55,
60,

2 ( 5 5 , 6 )
5( 0)
8 ; i 6 , 5 ) »

81,
76,
80,

8122,2)
ï ( 0)
1(85,611

e n : 2 7 .
: 9 .
; 18

prae-. n • 196(9) - 207

p o s t : - 4(1) 2 (1) 13(2) 1B<4)

d 4(11 K i l 13(1) 1813)

* 39!0) 17(0) 10612)16212)

som: J l ( 2 ) 20(21 131(5)19819)

p r a e : r. = 19Ö.16I • 216 .

p c s : : - 3,131 3 12) 7 13115)

i 6i 2) 7 ( i l 17 30:31

* l\ 2i 86 ii-

som: ; C I 1 5 J 4 ö . J ) i l - l i f c i e t

2

19

2i

1

1

3

:i

2'.

I l l

( 1 1

, 7

, 7 ( 2 2

, 5172

( 1 1

, 7

, 2 ( 8 3

,1)
.1)

.2)

, 2 )

, 1 )

. 3 )

1

0 ,

8 ,

10

1 ,

3 ,

; 9 .

2i,

i n
5(11

5

122

5111

51 5

2

2116

, 1 )

. 1 )

,2)

, 1 >

.51

, 6 i

6

6

S 3

66

3

8

'4 3

55

. 0 ( 2 2 ,
, 6 ( 1 1 ,

. 5 ( 2 2 ,

, 1 ( 5 5 ,

, 5

,6
,4

,5

2)
1)

21

5)

Na de fcro werden 164 gevallen or.nieuw beoordeeld.

Hiervan werd 15x twee oordeler, gegeven, samen 179x.

De verdeling was:

•Jieuw ocrdeel

2 oordelen

Samen

a. niet gezien

b. techniek

c. instelling

Conclusie:

A
70

3

7 3

41

9

23

B

94

12

106

36

46

24

i

1 6 4

1 5

1 7 9

77

55

47

A
B

(

(

(

ziekenhuis A
ziekenhuis B
beide samen

(doctors error)

(processing error)

(radiographers error)
(=positioning error)

bij A iets meer gemist,

beter ontwikkeld

iets betere instelling

minder duibele oordelen.

afb. 5. Overzicht van bij het tweede onderzoek behorende
berekeningen met ROC-curve
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afb. 6. Voorbeeld van opbrengst (yield)

In onderstaande tabellen wordt een frequentieverdeling gegeven van

a. afwijkingen, <3ivertikels en normale onderzoeken,
eenmaal gerelateerd aan de onderzoeken en eenmaal
aan het aantal patiënten.

b. een uitgewerkte frequentieverdeling van de pathologie.

In de tabel over pathologie is geen differentattie gegeven tussen
belangrijke en onbelangrijke bevindingen voor therapie en prognose.
Sommige van dee<? bevindingen hebben klinisch zelfs ge-'n waarde.

b.

Thf 111 pal-emi wih pathology were distributed as follows,
exftfn-na: on impossible despite use o' b*))oon 6
e*l«ni-ve recTBi hoemomo'CS l
irr,ieble bov*«' 13 rrriia:eC ftigmcO 3 or5E!ip»liOn 10.
wese tnree logether 26
pat>s; (sigmoiC splenic f>exure. ir.d coipr as a whole) 3
coion ca'c nom» [r«c: 3 «igm 2 Otic coi ' lrnniv. col 2,

^ " nepatic f*e* 1. esc co. 2 catc 5j 16

carcino-rz o; tr.e ov«ry infiiirring ine ngmo.d 1

Etiiuï iher cperaiien for ce'ct ca^c.-ncnt 1. the tame with
normal •r.as^rnos.» S. Ine »#me -..tr. recurrence 3 9

Sltnry of the radiological diagnoses neoir«n»ver&osiom> w.ih I . IOCKHI resect.on 1
—. . - '— '• • • — — - — — .leotr*niveses:omy v«thoui .ieoc»PC»l reiftctton 1

'oc»i «'Qfro'oosïeno»!» l

No coccus alrormehues 199 „ n i , t m e g è c o , o r i ,

DiiCt-cuJa 29 /reaas'S^O'S 2
painciogy 127 CCi-choco c * m re;rop*Mor>e»! »'b*oss 1

cotci luxuriant 2

To-..l 355 c o l o n p I D S " !
ir»ne^ersoc:os.* 4

-.— merpctiUD* of spiemc fiexur» berweei Oiipnragm and hvtr 2
«typical spiemc flexure 1

^ coTeciior >s required for ihe nurnDftr of patients becftjse aiyp>cal heaatic flexure I

2c v.ert exfi^nined twice caecum ö-'-ected uDwa/d 2

D s:-.Eo!ee acccrcre :o ;ne numotr of cat-ems w e survey * » ' « e m « r * D* t h ' COlOr ' d ü t 1C • • • ' • - » l . r .mr.-abdomm.l
now -eBOE " *pace-OCCuCjfing process 2

sipTT)OiciaJKa^c5or O'ver îcu'OVff ô  The â D ô̂ O v̂ nri
" ~~* ~ ~ " T^»cji»r a/siunatof' 9

No cc^.c^f eü'o.'mal'ies 1&4 perioraitc i.gmotö ci-ert.cu'um •*• peneigrnotd't'» 2
D'n-e" CJ-8 27 append-coD*!'1.. -r p#r.aDP«n.dicuia'r fof(«r»tion *
= a :hoog. 11 \ C o f " ; m * n * s ' ° n • e ' per'»oo«nO'«-u'»r i n • r i ' o n

loco coif.t* (s.gmO'C 3 ossc coio^ ?j =
' coi't i uice^ota 2

'O!B 332 roion i c i C f - i 'fj- with vncv'B' ••iT-en; 1

Uit: Cobben, J.J., Medica Mundi (1969), vol. 13, no 3, pag. 76-88.

Andere voorbeelden van opbrengst (yield) en frequentie-analysen staan in:
Cobben, J.J. en J.P.G. Hsèrdencurg: Huisarts en rcntgermaagonderzoek.
Huisarts en Wetenschap 25; 485—190. (1582)
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DE WAARDE VAN HET RÖNTGENONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DE HÜ1SAKT£

DR. ü.H. IIARM

RA&ICLOOG

ZIEKENHUIS SITTABD

INLEIDING; De versterking van de eerstelijns-gezcndheidszorg

ütjjat de laatste tijd weer in het brandpunt van de plannon van

de overheid. Momenteel blijkt gemiddeld 10,5 % v«*n het totale

rontgondia^nostische werk ten behoeve van huisartsen te worden gedaan.

Ifiit is niet onwaarschijnlijk dat in de toekomst 30-'i0 % van het werk

van een ront{j.cnafdelin£; ten behoeve van de huisarts zal zijn.

Ook de realisering van de plannen tot oprichting; van diagnostische

centra zullen hieraan bijdragen.

Deze toename van rontcenverrichtingen voor huisartsen zal

taan met toenemende kosten. Mede in verband met de huidige

n^r.poli tiek dient men zich af te vragen of de kosten

opwogen tejon do baten.

Onder de baten van het röntgenonderzoek worden de waarden ver-

staan, wolk* het röntgenonderzoek Leeft voor de diagnostiek en voor

de behandeling.

MATERIAAL: Vij hebben door middel van enquêterinc een prospectief

ondei'soek codnan naar de dia£nofiti£che waarde en behantlelin^swaarde

van röntgenonderzoeken, die door 16 in een £ezondhci<iscentrum werkzame

huissrtsen ^durende j jaar werden aangevraa^u. Bij dit centrum waren

in totaal 'iJOOO patiënten ingesetireven. In de omlcizo. kpoii ode werden

P777 ronl jjönonderzookon aangr: vr.jajjd en uitgevoerd.

METHODIEK; A;in de raeev.'erkonde huisartsen werd ^evr-aa^.i oai in eon door

on:; onl'-.'orj i*n enquótr»- f orciulj er anlj te jevrn hoe t;root de inv]opd van

het. rdntjenendersoek yaa {;e'.;eest op hun diagnostische di.nkfrn en hun

behandeli r.-^-^.lnn.

Voor- iii- bepaling van do diagnostieche waarde hebben we zowel een

kwili tr. lievi: ,-il:. een kwantitatieve methode (j'.bruikt:

* hi j d'? Kwolitatiave cirthode 3s de reden van aanvrnag tot ront£en-

uii ler:',oi!: vurf/ii i-.Vr n Tiet het refïultïüj L v,-n. de fi;.nvrnn£.
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De belangrijkste redenen van aanvraag zijn:

- Bevestiging van klinisch vermoede diagnose,

- Uitsluiting van afwijking,

- Controle

Tot de belangrijkste resultaten worden gerekend:

- Vermoede diagnose bevestigd,

- Andere, niet vermoede, diagnose gesteld,

- Normaliteit aangetoond,

- Controle.

* Voor de kwantitatieve bepaling van de diagnostische waarde

is aan de aanvragende huisartsen verzocht om de waarschijnlijk-

heid van hun diagnose, zowel van vóór als van na het röntgen-

onderzoek, op te geven volgens een waarschijnlijkheden-schaal.

Het röntgenonderzoek zal al of niet een wijziging geven in

deze waarschijnlijkheden. De mate van wijziging is een kwanti-

tatieve maatstaf voor de diagnostische waarde van het onderzoek

en wordt gewaardeerd in een cijferscore van nul tot en met vier.

De waarde van het röntgenonderzoek voor de behandeling is door de

aanvragende huisartsen opgegeven als een subjectief oordeel in een

cijferscore, eveneens lopend van nul tot en met vier.

BEVINDINGEN:

1. Van de 2777 röntgenonderzoeken zijn:

* 1090 (39,2%) aangevraagd ter bevestiging van een klinisch vermoede

diagnose, ,

* 1555 (56,0#) ter uitsluiting van een afwijking,

* 107 (5,9%) ter controle,

* 25 (0,9#) om een andere reden.

Slechts in 7 gevallen, dit is 0,3$ van alle röntgenonderzoeken, is

dit onderzoek aangevraagd ter bescherming tegen wettelijke aanspra-

kelijkheid. Deze defensieve geneeskunde i& dus in ons onderzoek van

zeer beperkte omvang.

2. Van de 1090 röntgenonderzoeken welke zijn aangevraagd om een

klinisch vermoede diagnose te bevestigen, blijkt maar *i6f2?»

inderdaad deze afwijking te hebben. In meer dan de helft der

gevallen moet de aanvragende huisarts bij deze groep patiënten
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zijn diagnose radicaal wijzigen:

* in ^5,9% blijkt er helemaal geen afwijking te bestaan,

* in 6,1% wordt er een onvermoede diagnose gesteld,

* in 1,8% wordt er een ander resultaat verkregen.

3. Van de 1555 onderzoeken die aijn aangevraagd in de verwachting

dat er geen afwijkingen bestaan, blijkt er in meer dan een

kwart der gevallen (29,1%) toch een afwijking te bestaan.

*». Voor het totaal der 2777 röntgenonderzoeken geldt, dat 10,*!%

der onderzoeken geen wijziging geeft van de waarschijnlijk-

heden der klinische diagnosen van vóór en na het röntgen-

onderzoek. Met andere woorden: hun diagnostische waarde is nul.

5. Vóór het röntgenonderzoek waren de aanvragende huisartsen in

21,590 der gevallen zeker van hun diagnose. Na het röntgen-

onderzoek blijkt deze diagnostische zekerheid in 91,7% der

gevallen te bestaan. Dankzij de informatie van het röntgen-

onderzoek zijn de aanvragende huisartsen in de overgrote meer-

derheid der gevallen zeker geworden van hun diagnose.

6. Voor het totaal der 2777 röntgenonderzoeken geldt dat 8,7%

der onderzoeken geen of weinig bijdrage levert aan het

behandelingsplan. Hun behandelingswaarde is nul.

7. Onnodige röntgenonderzoeken zijn die onderzoeken die én geen

of weinig waarde hebben voor de diagnostiek én geen of weinig

waarde hebben voor de behandeling. In ons onderzoek bedraagt

het percentage onnodige röntgenonderzoeken ̂ ,8%.

Twee aanvullende opmerkingen:

* Het maakt niet uit of het onderzoek is aangevraagd om een

diagnose te bevestigen of om normaliteit aan te tonen.

Bij beide redenen tot aanvraag van het röntgenonderzoek

is het percentage onnodig aangevraagde onderzooken praktisch

gelijk.

* Evenmin bestaat er een statistisch significant verschil in

het percentage onnodig aangevraagde röntgenonderzoeken tussen

positieve un negatieve onderzoeken. Onder positieve ondei-zoaken
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verfctaan wij die onderzoeken die een röntgenologische afwijking

tonen, welke klinisch van belang i6 in die zin dat de gevonden

afwijking konsekwenties heeft voor de behandeling.

SAMEMVATT1HG: Samenvattend kan men stellen dat het zinvol ÏB om

huisartsen voor bepaalde röntgenonderzoeken toegang te verlenen tot

rónt^enafdelin^en. Het aantal onnodig aangevraagde onderzoeken bedraagt

in onze studie k,ü%. Het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal verwij-

zingen zullen afnemen.

Tegenover deze argumenten vóór toelating en uitbreiding van röntgen-

dia^nostische verrichtingen ten behoeve van huisartsen staan bezwaren.

Deze bezwaren richten zich vooral op het gevaar dat de verslagen van

rontj;ononderzoeken door de huisartsen niet correct worden geinterpre-

teord. De huisartsen zijn niet voldoende op de hoogte van de mogelijk-

heden en de beperkingen van de radiodiagnostiek.

Om deze bozwaren uit de weg te ruimen moet aan 2 voorwaarden worden

voldaan:

* Enerzijds dient de radiodiagnostiek te worden opgenomen in het

onderwijspakket van de artsenopleiding;

* Anderzijds zal ook ten behoeve van huisartsen een regelmatige be-

spreking met de radiologen moeten worden ingevoerd, zodat de resul-

taten en de problemen van de aangevraagde röntgenonderzoeken kunnen

worden besproken.
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GEMISTE COI.ON'CARCINOMEH OPNIEUW BEKEKEN

Prof.Dr. J.H.J. Ruijs,
Radiuloog
Kadboud Ziekenhuis
NIJMEGEN

De mortaliteit van het coloncarcinoom vertoont de laatste 30 jaar een stijgen-

de tendens. Aangezien tijdige detectie van carcinomen van <ie tractus digesti-

vus beslissend is voor de prognose, lijkt het zinvol de "state of the art"

van het colon onderzoek sinds een tiental jaren nog eens te bezien.

Het coloninloop onderzoek heeft - na de introductie van de dubbelcontrast-

methode - geen essentiële wijzigingen ondergaan, maar op endoscopisch terrein

zijn snelle en grote vorderingen gemaakt. De vraag rijst dan of het radiologisch

colon onderzoek niet - geheel of gedeeltelijk - vervangen zou moeten worden door

endoscopisch onderzoek en in het bijzonder de coloscopie, zoals door sommige

onderzoekers in de literatuur wordt gesuggereerd (5, 8).

Daarbij komt dat het percentage carcinomen van het colon dat tijdens colonin-

loop onderzoek gemist wordt (= Fout-negatief) 8 a 10% bedraagt en dat dit percen-

tage blijkbaar niet zozeer beïnvloed wordt door technische verbeteringen, maar

voor een belangrijk deel berust op perceptiestoornissen (4, 7).

Voor poliep diagnostiek is de rol van het coloninloop onderzoek evenzeer discu-

tabel: percentages Fout-negatieve bevindingen variëren van 10-50% (voor Fout-

positieve bevindingen nog hoger).

Bij het bestuderen echter van recent'e literatuur over de diagnostische betrouw-

baarheid van de coloscopie, blijken zulke getallen ook te gelden. Zo vermelden

Wage en Bramfeld (5) dat bij een screeningscoloscopie na 1 jaar controle het

percentage aan gemiste poliepen WZ bedroeg en dat bovendien in 56% van de ge-

vallen recidieven moest worden vastgesteld. Deze bevindingen worden grotendeels

gesteund door anderen (I, 2, 3, 6, 9 ) , al trekt men dan de conclusie dat herha-

lings endoscopie dus noodzakelijk is, eventueel - bij technische problemen,

zoals het bereiken van het coecura - aangevuld met een colon-inloop onderzoek in

tweede instantie.

Onafhankelijk prospectief onderzoek is nog slechts in beperkte mate uitgevoerd

(9). Daarbij is echter niet gelet op de kostenaspecten, doch uitsluitend op het
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diagnostisch eindresultaat. "Kosten" dienen niet alleen te worden uitgedrukt

in geld, doch ook in: straling, tijd, ongemak, complicaties en de kans op

fouten. Deze zullen m.b.t. coloninloop, resp. coloscopie moeten worden afge-

wogen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met andere aspecten zoals:

eventuele therapeutis;he mogelijkheden en de beschikbaarheid van de respec-

tieve technieken.

Gepleit wordt op grond van diverse afwegingen om, komend vanuit een diagnos-

tische veronderstelling (= klinisch vermoeden) tot een - positieve of nega-

tieve - diagnose, het coloninloop onderzoek als eerste stap te accepteren.

De foutenmarges van deze diagnostiek kunnen worden verkleind door goede tech-

niek, doch ook door zorgvuldige inspectie van de verkregen beelden.

Een kans op foutieve bevindingen blijft echter altijd mogelijk. Indien echter

het klinisch vermoeden aanwezig blijft, ondanks de "geruststelling", dan is het

te overwegen het coloninloop onderzoek te laten herhalen, voorafgaand aan een

eventuele coloscopie, volgens onderstaand schema:

Klinisch vermoeden

- = Diagnostische veronderstelling

aantonen uitsluiten
P/FP _ r N/FN

Diagnose

Hoe sterk is het vermoeden?

coloninloop^ —- P of FP —* scopie

•N (of FN)

zeer sterk vermoeden
(o.a. herhaalde lab. tests)

HERHALING

scopie
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De waarde van het gestandaardiseerde röntgenonderzoek in de

trcjumatolorji e.

Wanneer een dag gewijd wordt aan de "doelmatigheid" in de

röntgendi agnostiek is een analyse i/an de post-traumatische dia-

gnostiek onontbeerlijk «UJant er zullen weinig vakgebieden zijn

maar zoveel misverstanden vermengd worden met zoveel onterecht

gebruik van röntgenstralen als in de traumatologie.Veel van deze

bouunmatigs consumptie kan verklaard worden door de confrontatie

met "het onbekende" : immers de patiënt moet nog in kaart gebracht

worden.De mate van ervaring \/an de onderzoekers,de aanvrager zowel

als de radiodiagnost,speelt een overheersende rol.In het algemeen

kan gesteld worden,dat het hebben van veel ervaring limiterend

kan u/erken op het aantal aangevraagde röntgenopnamen.flaar niet

in elke werksituatie zal de post-traumatische diagnostiek geheel

in handen van "professionals" zijn,er moet zodoende gezocht worden

naar andere middelen om het röntgenonderzoek te optimaliseren.

Maar alvorens nader in te gaan op het begrip "optimaal röntgen-

onderzoek" nog een enkele opmerking over de achtergronden van de

post-traumatische diagnostiek inclusief de röntgendiagnostiek.

Aan de basis van elke diagnostische handeling dient een lichamelijk

ondurzoek te staan.Aan de hand van de waarnemingen daarbij zal met

een bepaalde vraagstelling een onderzoek aangevraagd worden,b.v.

bij het laboratorium of de radiodiagnostiek.De achtergrond van de

vraag zal dikwijls zijn : ter aantoning,en in mindere mate : ter

uitsluiting,Het bizondere karakter van de post-traumatische dia-

gnostiek blijkt uit het omdraaien van deze priori teitenH-let andere

woorden : in de post-traumatische diagnostiek wordt relatief veel

gedaan met het oogmerk : sluit uit dat deze afwijking bestaat !

Principiael dus een geheel andere benadering , op deze benadering

kumt des te meer het accent te liggen als de afwijking ernstiger

lijken dan wel als het lichamelijke onderzoek meer ruimte laat

voor vraagtekens (bijvoorbeeld bij de comateuze patiënt.
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Wat is een optimaal post-traumatisch röntgenonderzoek ?

Daarbij moet allereerst dovraag beantwoord worden : optimaal voor

wie ?

Voor de patiënt : dat betekent zo snel mogelijk,zo betrouwbaar

mogelijk en met zo min mogelijk röntgenstralen

Voor de laborant : eenvoudig uitvoerbaar,logische volgorde van de

handelingen,beperkt aantal foto's per tijdseenheid

Voor de dokter die aanvraagt : zo snel mogelijk,inzichtelijk en

zo betrouwbaar mogelijk,reproduceerbaar.

Voor de radiodiagnost : zo betrouwbaar mogelijk,zo weinig mogelijk

stralen of foto•s,reproduceerbaar en inzichtelijk.

De volgende voorwaarden kunnen tezamen een basis van definiëring

wormen : 1 ) snel en eenvoudig uitvoerbaar

2 ) zo weinig mogelijk röntgenstralen gebruikend

3 ) maximale betrouwbaarheid

4 ) reproduceerbnar,inzichtelijk,"voorspelbaar",

Ad 1 ) Snel en eenvoudig uitvoerbaar.

Radiodiagnosten hebben de neiging de factor "productie" als wijze

van afhandelen relatief sterk te laten berusten bij de laboranten,

dikwijls is dat geheel terecht.In het geval wan post-traumatische

röntgt-ndiagnostiek kan een actief,1eidinggevend beleid echter de

voorkeur verdienen.De totale diagnostiek bij de meervoudig ernstig

gewonde patiënt kent dikwijls otsn sterke mate van onrust en dat

maakt de kans op onduidelijkheden groot.Het is vrijwel altijd beter

als er snel gewerkt kan worden,dat houdt in,dat de gekozen procedure

eenvoudig moet zijn.Ze moet immers 24 uur per etmaal uitgevoerd

kunnen worden,ook door dat deel van het personeel dat mogelijk

minder ervaring heeft.Het kiezen van een eenvoudig protocol ligt

dan ook voor de hand.Uitgaande van de situatie van een potentieel

meervoudig ernstig gewonde patiënt is één bepaalde richting van de

röntgenbuis te verkiezen,daardoc wordt reeds veel duidelijkheid

verkregen.Het ligt voor de hand daarbij te gaan van craniaal naar

caudaal.Dc voïjordc wordt dan : schedel, cervicale wervelkolom,thorax

buikoverzicht en bekken.Een tweede afspraak zou kunnen zijn :
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eerst al Ie voor—achterwaartse foto's daarna de dwarse.Een derde

bincJcndu afspraak moet kunnen zijn : die patiënten die potentieel

meervoudig ernstig gewond zijn blijven in principe altijd in rug-

ligging. Een vierde,voor de hand iiggende,afspraak is : gebruik

uaar mogelijk bucky—opnamen en vermijd het gebruik van trans-

portabele röntgenapparatuur voor dit soort patiënten.Want juist

hier is er behoefte aan perfecte opnamen !

Sümenvattund : craniaal - caudaal als werkrichting

eerst A.P. dan dwars

patiënt blijft plat op de rug liggen

waar mogelijk bucky-opnamen.

Ad 2 ) Zo weinig mogelijk röntgenstralen gebruikend.

Het moge wat overdreven klinken dit op te nemen in een syllabus

voor radiodiagnosten,maar de achterliggende gedachte is toch

zeer serieus bedoeld.Door het vastleggen van de gewenste be-

lichtinqswaarden en dikwijls ook de formaatkeuze kan verwarring

of onduidelijkheid worden voorkomen.De lijst met gegevens dient

uiteraard ter beschikking te zijn in de kamer waar dit soort

patiënten uorat opgevangen.Het is evenzeer van belang vaste

afsprt3KLn ovor "welke opnamen wanneer". Bi jvoorbeeld : bij een

fractuur van een extremiteit altijd de beide aangrenzende arti-

culaties afbeelden in 2 richtingen.Of : bij onvolgroeid skelet,

eerst de opnamen van de aangedane zijde bekijken vóórdat be-

sloten wordt de andere zijde ook te fotograferen.Of : bij een

collumfractuur bij voorkeur de uitgedraaide opnamen met de

C-boog en 100 mm-camera i.p.v. schuin-inschieten.De basis van

het begrip zo weinig mogelijk röntgenstralen wordt daarnaast

gevormd door de motivatie èn de ervaring van de laboranten en

de dok tor en.Vooral de aanvragende doktoren spelen daarbij een

grote rol.Het verrichten van diagnostiek ter "uitsluiting"

moet daarbij niet verward worden met diagnostiek ter "voor-

koming van lastige vragen".Hoewel de ontwikkelingen hier nog

niet op het amurikaanse niveau zijn aangekomen mag wel verwacht

worden dat meer en meer diagnostiek verricht zal worden ter

"indekking".Veelvuldig en voortdurend overleg met de clinici

zal voel stralenbeperking kunnen opleveren.
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Ad 3 ) Maximale betrouwbaarheid.

Dit hoofdstuk v/alt uiteen in drie delen :

a ) vo 11 edi gheid in degerprojecteerde anatomie

b)herhaling van de essentiële opnamen in de tijd

c)standaard i.v.u. en echografie bij polytrauma-patiënt

Daarnaast speelt juist op het punt van de betrouwbaarheid de

ervaring van de onderzoeker een grote rol.Waar ook zijn betrouw-

baarheid kan aanmerkelijk stijgen als hij de opnamen ophangt

in de juiste volgorde van anatomie en tijd.

ftd a ) Volledigheid in de geprojecteerde anatomie.

Deze volledigheid is ook buiten het traject van de extremiteit

van groot belang.Bij het letsel van de extremiteit is het van

belang om naast het fractuurgebied de beide aangrenzende arti-

culaties in twee richtingen vast te leggen.Maar het onderzoek

in twee richtingen is ook van groot belang voo de thorax,het

abdomen on de wervelkolom.Bij iedere ernstig gewonde patiënt

die geen echt locaal letsel heeft is het.röntgenonderzoek van

de gehele uervelkolom in twee richtingen noodzakelijk.De dwarse

opnamen van de thorax en het abdomen zijn eenvoudige te com-

bineren met de opnamen van de wert/elkolom, bovendien beperkt

het de hoeveelheid stralen.

Tenslotte dient er op gewezen te worden dat bij een volwassen

man dikwijls het abdomen groter is dan het formaat van de

grootste buckyplaat ( 35 x 43 cm ).Oat betekent dat er aan de

craniale dan wel de caudale zijde een deel van het ab.1omen niet

wordt afgebeeld.Aangezien de "vitale" organen als lever,milt,

maag,pancreas en beide nieren zich allemaal "bovenin" bevinden

is het logisch gerichte aandacht aan dat gebied te schenken.

. fjaast gerichte bovenuuiksopnamen is uiteraard het echografische

onaerzoek voor de bovenbuik van groot belang ( zie schema).

Ad b ) Herhaling van de essentiële opnamen in de tijd.

Deze techniek is van groot belang gebleken bij de meervoudig

gewonde patiënt.Niet alleen kunnen veranderingen in de tijd

worden opgespoord, dan wel bevestigd.Dok kan door de herhaling

een nuancu verschil meer nadruk krijgen fwaardoor het eindoordeel

betrouwbaarder kan worden.üp het eerste gezicht lijkt het echter
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in strijd met het credo : zo weinig mogelijk rëntgenstraling.

Ivüar umaat de herhaling zich beperkt tot de thorax vn abüomcn-

opnainun valt dat erg mee.Bovendien is de herhaling samengevoegd

r.iot du opnamen die nodig zouden zijn voor het i.v.u. binds de

opkomst van het echografisch onderzoek bij het abdomen is de

hethaling het meest nuttig bij de thorax en dan wel speciaal

bij letsel van de longen,het mediastinum en het hart.

Ad c ) Standaard i.v.u. en echografie.

De twee bovengenoemde zijn de enige die in aanmerking komen

voor routine-gebruik bij de trauma-patiënt,Het i.v.u. vanwege

zijn gemengde bijdrage van functieonderzoek en anatomische af-

beelding bij een beoordeling van het retroperitoneurn.Naast

deze speelt de kennis over de uitscheiding een rol bij de

"shockbestrijding",acute mannitol-infusies etc.Het echo is

van eminent belang gebleken te zijn bij de buikletsels.Het is

müthooe bij uitstek om bloedingen aan te tonen of uit te sluiten.

En het kan veel informatie geven over de verschillende paren—

chymateuze organen.Het is een onmisbaar instrument geworden !

Ad 4 ) Reproduceerbaar,inzichtelijk,"voorspelbaar".

De bovenstaande drie begrippen dekken elkaar zeker niet volledig.

De factor "reproduceerbaarheid" valt voor het grootste deel toe
o

aan de laboranten : zij zogen immers voor de continuïteit in de

kwaliteit.Goode afspraken met èn motivatie van het personeel is

daarom heel belangrijk.

De factor "inzichtelijk" geldt in feite voor een ieder die zich

met de trauma-patiënt bezig houdt.In één oogopslag is zichtbaar

hoever het gestandaardiseerde proces is gevorderd en zodoende

ook hoe lang het nog zal duren !Oat is één van de redenen om aan

te bevelen du opnamen in chronologisch juiste volgorde op te

hangen plus uiteraard de juiste anatomische volgorde.

Oe factor "voorspelbaar" geldt met name ten opzichte van de

clinici,die door de gestandaardiseerde aanpak een betrekkelijk

stevig houvast krijgenaan de aangeboden diagnostiek.Bovendien

vervalt ck? factor "onduidelijkheid" wat nu wèl of niet aan te

vroyen,in u/elke volgorde etc.Er is als het ware een standaard

output aan röntqendiagnostiek.
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Waarom zoveel foto's ?

Een statistisch verantwoorde analyse heeft het nut van het ver-

volgen van de patiënten in de tijd aangetoond,zowel ten aanzien

van de thorax als van het abdomen.Over het nut en het gebruik

van echografie hoeft nauwelijks iets naders qezegd te worden.

Het i.v.u, is daarentegen veel meer omstreden.5omraigen accep-

teren het routinegewijze karakter van de toepassing niet.Waar

in de praktijk blijkt het dikwijls uiel zeer prettig te zijn het

te hebben als onderdeel van het geheel aan diagnostiek.Omtrent

het nut van posttraumatische schedelopnamen is vrij veel litera-

tuur beschikbaar : algemeen zegt men - laat maar achterwege,

tenzij er een verdenking is op een impressiefractuur.Dat wij de

foto's toch nog maken heeft de volgende reden : binnen een op-

leidingsziekenhuis moet ruimte zijn voor een "complete" dia-

gnostiek,bij gelijktijdig omzeilen van eventuele aanspraken.

Het betreft hier echter nadrukkelijk een grensgebied van "wat

kan en wat moet".Tenslotte maken we ook niet bij ieder hersen-

letsel een computer-tomogram !

Patiëntenselectie.

Welke patiënt wel en welke juist niet toe te laten tot de be-

trekkelijk agressieve vorm van rontgendiagnostiek is steeds een

ad hoc beslissing die genomen wordt door de verantwoordelijke

chirurg samen met de radiodiagnost.In feite geeft dat reeds aan

hoe nauw de radiodiagnost betrokken kan zijn bij het proces van

de posttraumatische diagnostiek.Dat blijkt ook wel uit de wijze

van toepassing van het echogram en het i.v.u,,de radiodiagnost

moet daadwerkelijk aanwezig zijn en dat zal voor velen een

.wezenlijk verandering zijn.

De selectiecriteria zijn als volgt samen te vatten : iedere

patiënt met een zogenaamd hoog-energie-letsel èn iedereen die

in feite meervoudig ernstig gewond is.Het nauwkeuriger stellen

van de criteria leidt in de praktijk tot interpretatieproblemen!

üij het dagelijkse werk blijkt er zeer goed gewerkt te kunnen

worden met de bovenstaande grove benadering,al zal enige gewenning

noodzakeJijk zijn.
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Standaardprocedure radiodiagnasti.uk poly-trauma patiënt :

na het eerste onderzoek door de chirurg,na de maatregelen wan

resuscitatie/reanimatie :

Tijdstip 0 : - A.P. schedel

- A.P. cerv/icale uiervelkolom

- A.P. thorax

- A.P. bov/enbuik

- A.P. buikoverzicht

- A.P. bekken

- begin in fus ie contrast ( 250 cc 30 % )

T i j d s t i p 0 + 1 5 : - A.P. thorax

- A.P. bovenbuik

- A.P. buikoverzicht

- L.R. of R.L. schedel

cervicale wervelkolom

thoracale wervelkolom (thorax)

lumbal'e uierv/elkolom (abdomen)

Tijdstip ü + 30 : - A.P. thorax

- A.P. bovenbuik

- A.P. buikoverzicht

- echografie abdomen

i

Additionele röntgenopnamen en extremiteitsopnamen worden gemaakt

hetzij tussündoor,hetzij na afloop van de serie.

Tomografie en angiografie meestal na afloop van de serie.
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GEPROGRAMMEERDE RADIODIAGNOSTIEK, INVLOED OP EFFICACY.

Dr. L.E.H. LAMPMANN, St.ELISABETH ZIEKENHUIS, TILBURG.

Medical decision making (medische besliskunde) is, niet alleen

in ons land, maar ook internationaal in de belangstelling.

In de diagnostiek, waarin slechts dikwijls globaal in een be-

paalde richting gedacht kan worden is diagnostisch beslissen

vaak van levensbelang voor de patient. Dit teneinde ziekte uit

te sluiten c.q. aan te tonen dan wel op het spoor te komen van

nieuwe, niet verwachte ziekte of niet ziek zijn aan te tonen.

Lusted is een van de pioniers in M.D.M, en is voortgekomen van-

uit de radiodiagnostiek; bij het introduceren van het begrip

efficacy (1968) o.m. in het ACR comité of efficacy (Loop &

Lusted, 1978).

Diagnostische testen dienen niet te worden misbruikt.

Indicaties, het klinisch belang, de klinische impact ervan, het

gevolg ervan voor de patient en de potentiële risico's dienen

in ogenschouw te worden genomen. Een radiodiagnostische test

dient de hoogst mogelijke diagnostische informatie te moeten

kunnen verschaffen tegen de laagste risico's (zoals b.v.

stralingsdoses) en liefst zo goedkoop mogelijk. Vele, dikwijls

conflicten oproepende factoren kunnen een uitspraak bepalen bij

een beoordeling van welke diagnostische procedures het meest

passen bij een bepaalde k'linische situatie.

De v/aarde van onze radiodiagnostische arbeid wordt nogal eens

besproken en in discussie gebracht en er zijn doelaspecten aan

te geven vanuit verschillende instanties, die dan ook de rang-

orde ervan bepalen.

De overheden leggen vooral tegenwoordig de nadruk als eerste

op het indammen van kosten van onderzoekingen (budgettering;

degressieve tarievering), daarna op de factoren stralingsge-

bruiksbeheersing en als laatste verbetering van röntgendiagnos-

tische arbeidsprestatie. Vanuit de radiodiagnostiek is de ar-

beidsprestatie in de zin van hoogwaardige röntgendiagnostiek

het belangrijkst vóór stralingsrisico en kostenaspect.

Kosten-en risicoloze radiodiagnostiek is er niet.



113

Van diagnostische procedures dient dan ook het nut te worden

afgewogen versus kosten en risico's. Radiodiagnostische proce-

dures dienen duidelijk invloed te hebben op diagnostisch en

klinisch handelen ten opzichte van de patient en dienen uiter-

aard het welbevinden van het individu te bevorderen.

We zijn ons ervan bewust dat én patiënten én verwijzers onge-

schikte radiodiagnostiek kunnen doordrukken; hier ligt dus voor

radiodiagnost een duidelijke opvoedende taak.

De efficacy van vele radiodiagnostische testen is of niet of

nauwelijks bekend. Er blijkt echter geen rechtvaardiging moge-

lijk voor het gebruik van een radiodiagnostische beeldvormende

techniek voor massa-screening, tenzij er een hoge prevalentie

van ziekte in zo'n populatie aanwezig is (zie later).

De indicatie voor een bepaalde procedure dient naar voren te

komen vanuit een goed voorbereide work-up van de patient

( anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratorium) df vanuit een

bepaalde logische opeenvolqing van aanvullende testen (deci-

sion tree, flow-chart, protocol of algorithme genoemd).

Interessant is b.v. de studie van Sandier (1979) over de rela-

tieve diagnostische waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek

en routine en specifieke onderzoekingen.

TabIe 1 : Relative Diagnostic Value of History. Examination and Investigattons

Referral

Diagnosis

Card iov.iscu 1 ar
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F.n.locr ine
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Rospiratory

Urinary

Misi ulLinruub
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P.iticnLs
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'Tabel I laat zien dat routine onderzoek minimaal bijdraagt tot

diagnose van ziekte; de winst moet komen uit specifieke onder-

zoekingen . M.D.M. (Medical Decision Making) dient dus duide-

lijk gericht te zijn ten einde nodeloos routine onderzoek te

vermijden en gericht te werk te gaan.

F.Hall (1976) valt over het over - gebruik van röntgenonder-

zoek en wijdt dit aan:

1. financieel belang van de radioloog

2. angst voor het missen van een diagnose

(mal praxis claims, U.S.A)

3. inadequaat lichamelijk onderzoek en anamnese.

4. slechte indicatie stelling.

Ad 1: Zeifbevoordeling van de radiodiagnostiek is in onze

dicipline hier in het land nauwelijks mogelijk doordat ver-

wijzing en uitvoering duidelijk gescheiden liggen.Dit in tegen-

stelling tot bepaalde klinische specialisme die zelf diagnos-

tisch onderzoek kunnen verrichten.

Ad 2: Mal-praxis angst is in Nederland minder dan elders maar

vaak is het wel zo dat ziekte uitgesloten dient te worden om-

dat patient dit vraagt

Ad 3: Kan afhankelijk zijn van toestand en bewustzijn van de

patient.

Ad 4: Dit is een kwestie van kennis, Common-sense en opvoeding

in diagnostisch denken ( Evans (1977) en Rigler 1976)

Het nut van de test kan afhangen van een serie ingebouwde feno-

menologische processen. Een bepaalde laesie hoeft nog niet die

bepaalde grootte bereikt te hebben om ontdek; te kunnen worden

(threshold sensitivity of the method).
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De afwijking kan gemist worden (observer error).

De interpretatie van een ontdekte afwijking kan verkeerd zijn

(cognitive of analytic error).

Het onderzoek kan inadequaat zijn (technical error). Een ieder

van deze "errors" leidt tot een toename van vals positieve en

vals negatie\e resultaten. Detectie van verantwoordelijke fak-

toren zal leiden tot verhoging van sensitiviteit en specifici-

teit van de betreffende proceduren.

Dikwijls worden radiodiagnostische procedures nogal gevoels-

matig op een routine-matige rituele 'manier aangevraagd zonder

dat er veel diagnostische logica achter staat.

De snelle opeenvolging van nieuwe beeldvormende modaliteiten

zoals echografie, CT-scanning, digitale angiografie, magnetic

rasonance en interventie radiologie leiden tot verandering in

diagnostische dttitude t.o.v. de patient.

In het begin van een nieuwe modaliteit blijkt de methodiek

vaak overgewaardeerd en pas na een aantal jaren kristalliseert

zich de reële waarde uit en bepaalt zich de plaats ervan binnen

het radiodiagnostisch arsenaal. Evaluatie van twee of meer

methoden is vaak moeilijk door het vaak niet aanwezig zijn van

een aanvaardbare " golden standard".

Kennis over efficacy van radiodiagnostische procedures is

schaars.

Vier niveau's kunnen worden onderscheiden:

1. Die testen, die dusdanig onderzocht zijn, dat de efficacy

ervan vastgesteld kan worden.

2. Die testen, waarvan de resultaten verder onderzoek lijken

te rechtvaardigen.

3. Die testen, waarover inadequate informatie aanwezig is ten-

einde efficacy te beoordelen.

4. Als een serie testen toegepast kunnen worden om een speci-

fiek probleem te lijf te gaan is er noodzaak om te komen

tot de selectie en opeenvolging, waarbij de efficacy het
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hoogst is. Dergelijke "decision pathways (algoritmen)"

zijn onderhevig aan veranderingen als nieuwe technieken

worden ingevoerd.

Verderop in deze voordracht zal beredeneerd worden hoe de

efficacy van radiodiagnostische procedures door protocollaire

(geprogrammeerde) geneeskunde kan worden verhoogd. Het gevaar

van star diagnostisch denken dient te worden gerealiseerd;

dikwijls blijkt het nauwelijks mogelijk patiënten te rubriceren

binnen een bepaalde diagnostische begripgroep.

In het kader van bezuinigingen en budgetering binnen de ge-

zondheidszorg is het begrip efficacy (Lusted 1968) op het ogen-

blik ook in Nederland "hot topic". De teraTefficacy"leent zich

nauwelijks tot een juist nederlandse vertaling. De betekenis

ervan wordt missc.iien nog het meest benaderd door het woord

doelmatigheid of misschien nog liever, doeltreffendheid.

Over het algemeen lijkt het de gewoonte het woord efficacy

zonder het te vertalen te gebruiken opdat het woord niets van

zijn oorspronkelijke beladenheid zou verliezen. Efficacy wordt

ook wel gegeven als effectiviness (effectiviteit); en wordt ge-

definieerd in Rad 78.2 als een maat voor het vermogen van een

diagnostische ingreep om:

1. het diagnostisch denken te beinvloeden (eff.l).

2. patientenbehandeling tè beinvloeden (eff.2).

3. de uiteindelijke gezondheid van de patient te beinvloeden

(eff.3).

4. de gezondheid van de populatie te beinvloeden (eff.4).

Eff. 4 is tenslotte het uiteindelijke doel.

Nauw hieraan verwandt is de koppeling cost-benefit (= kosten

baten); waarbij benefit refereert naar het monetaire equiva-

lent van efficacy

In risk-benefit (= risico-baten) discussies, refereert de risk

naar niet monetaire kosten zoals b.v. stralingsschade, compli-

caties etc.)
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Vanuit de WHO zijn diverseWHO meetings on efficacy and

efficiency of radiodiagnostic procedures georganiseerd geworden

(Brussel 1977, Neurenburg 1979 en München J981).

Men gaat ervan uit dat de potentie van radiodiagnostisch en

nucleaire geneeskundige onderzoekingen niet volledig benut

worden in relatie tot de ziekte(n) welke opgespoord, dan wel

uitgesloten zouden kunnen worden.

De efficacy van een bepaalde procedure zou soms lang 2ijn en

onjuist of overbodig onderzoek zou regelmaat zijn.

Diverse gebieden liggen duidelijk voor efficacy studies en zijn

reeds onderwerp geweest voor studies hieromtrent.

a. selectie van patiënten voor diagnostisch onderzoek (indi-

catie gebied afperken van bepaalde onderzoeks methodieken en

bepaalde modaliteiten).

b. andersom, welke modaliteiten en op welke wijze zij gebruikt

dienen te worden bij welke patiënten groepen.

c. Hoe dient diagnostische informatie te worden gecorreleerd

en geinterpreteerd en wat is de consequentie voor de behande-

ling van de patient.

Dit kan resulteren in het hanteren van beslissings-bomen i.e.

geprogrammeerde geneeskunde.

Nogmaals; efficiency is het vermogen van een test om diagnos-

tisch informatie te verschaffen van zo hoog raoaeliike relevantie

(laagste F.P. en/of F.N.) met de laagste investering in werk en

financiën.

Efficacy is het vermogen van een test om het diagnostisch denken

van de arts te beinvloeden en dientengevolge het algeheel welbe-

vinden van individuen en populaties. In efficacy studies lx de

likelihood Ratio (LR) maatgevend en wordt gedefinieerd als

FOtIO (final odds : initial odds) Final odds betekent de waar-

schijnlijkheid na het onderzoek, terwijl initial odds betekent

de waarschijnlijkheid v66r het onderzoek.



TABEL II

118

ï I'.

.V •;. i[ i v > '

Pr....;en

! ; ;

ü i s

r Absent

i l '

Specificiteit (Sp) = Sp = TN

TN + FP

Dit staat voor het vermogen van een test om individuen te

detecteren die géën ziekte hebben. Het hoogste is 100%

(dan FP = 0)

Sensitiviteit (Sv) = Sv—
TP

TP+FN

Dit is het vermogen van een test om ziekte te detecteren

bij diegene die inderdaad ziek zijn

Het hoogste is 100% (dan FN = 0)

Predictive value (hoogst voorspellende waarde) van positief

of negatief is afhankelijk van de prevalantie,tussen sensitivi-

teit en specificiteit. _M
TP

Pv + = — — x 1Oo PV - = x 1Oo
TP+FP TN +FN

PV + hangt af van TP, PV - van FN

TP + TN
efficiency is: x 100

totaal

De kans dat een patient een aandoening heeft is te berekenen:

stel 100 individuen in een populatie; 20 ervan zijn ziek

(prevalentie = 0,20 )

Stel; de sensitiviteit van de screenings test is 0.85

en de specificiteit 0.9
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TABEL III

Positief
test-
resul-
taat

Negatief
test-
resul-
taat

Aandoening

(20 mensen)

A

17

C 3

Geen aandoening

(30 mensen)

8 B

D

7?

: Positieve test
(25 mensen)

: Menatieve test
(75 mensen)

20 patiënten zijn ziek en de sensitiviteit is 0,85; dus 17

patiënten hebben een positieve test (TP).Drie patiënten zijn

negatief (FN). 80 patiënten niet ziek (Spec.0.9) 8 patiënten

dus positief (FP) en 72 patiënten negatief (TN).

Van de groep van 100 hebben dus 2 5 een positieve test,doch

hiervan hebben slechts 17 (25 - 8 ) daadwerkelijk de ziekte.

Kortom,de kans dat de patient met een positieve test de ziekte

heeft is 17:25 = 0,68 (TP).

8 van de 25 patiënten hebben een positieve test znnder echt

ziek te zijn; de kans dat de patient de ziekte niet heeft on-

danks de positieve test is 8:25= 0,32 (FP).

(Inleiding medische besliskunde; CBO; 1983).

FN is als volgt te berekenen; het aantal mensen met negatief

resultaat maar wel ziek(3) gedeeld door alle negatieve test-

resultaten (3+72), dit is

3 /75 x 100 = 4/100.

TN is de verhouding negatieve testen zonder ziekte gedeeld door

alle mensen met een negatieve test is:

72 : (3+72) = 7 2 : 75 = 0,97.

De voorspellende waarde : Predictive value van de positieve

test is het aantal gevallen waarin de positieve test met de
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werkelijkheid overeenkomt is 17%.

De efficacy (effectiveness),doeltreffendheid van een röntgen-

diagnostische procedure heeft indirect te maken met de voor-

spellende waarde van een positief of negatief test resultaat

in statistische zin en is een prevalence dependent parameter;

i.e. afhankelijk van het voorkomen van een ziekte binnen een

bepaalde populatie. Dit is b.v. goed af te leiden uit de nu

volgende formule (Mc Keil, 1975).

P_(T+/D+).P (D+)
P (T+/D-).P (D-)

P (D+/T+) = een conditionele waarschijnlijkheid dat een patient

de ziekte heeft (D+) en een positieve test (T+)

P (T+/D+) = True positive ratio, fractie zieke patiënten met

positief test resultaat.

P (D+) = gestelde aanwezigheids kans van ziekte

P (T+/D-) = false positive (FP) ratio, fractie niet zieke

patiënten .-net een positief test resultaat

P (D-) = gestelde aanwezigheids kans van géén ziekte.

We zien het onontkoombare effect van prevalentie van ziekte

op de predictive value én op de efficacy van een test bij

een gelijke sensitiviteit/specificiteit van 95% in de volgen-

de tabel IV (Lusted 1978)

PREVALENCE (%) PREDICTIVE VALUE
OF A POSITIVE RESULT (%)

0.1 2

1.0 16

2.0 28

5.0 50

10.0 68

50.0 95
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We kunnen dus stellen, dat een goede test met een uitsteken-

de specificiteit/sensitiviteit een slechte voorspellende waar-

de heeft indien de op te sporen ziekte weinig tot zeer weinig

voorkomt binnen een bepaalde populatie.

Dit heeft uiteraard weer repercussies wat betreft de efficacy

van een betreffende test en derhalve is het duidelijk dat bij

het diagnostisch denken het diagnostisch handelen afgestemd

dient te v/orden op eventueel te verwachten ziekte.

Om het simpel te stellen; efficacy van onderzoek gericht op

ziekte boven het diafragma is uiteraard laag tot nul bij

klachten/symptomatologiebeneden de gordel.

Dit betekent, dat geprogrammeerde protocollaire röntgendiagnos-

tiek voordelen kan hebben, waarbij echter duidelijk gesteld

dient te worden dat het blindelings volgen van z.g. "flow

charts" vermeden dient te worden en dat diagnostiek ook nog

gezond medisch nadenken dient te betekenen.

De soepelheid en wendbaarheid van de menselijke geest dient

nooit in een computer gevat te worden.

Besliskundige procedures worden in de medische besliskunde

verricht vanuit de Bayes-theorie (Brown, 1981). Uitgangspunt

hierbij is de maat van efficacy, de likelihood ratio.

Dit is de verhouding tussen de conditionele waarschijnlijkheid,

dat een test positief is in geval van ziekte, met de condi-

tionele v/aarschijnlijkheid dat de test positief is zonder

ziekte aanwezig.

Men kan ook zeggen dat de likelihood ratio gelijk is aan de

verhouding tussen post- en pre-test waarschijnlijkheid(odds).

(Lusted,1977),(Loop et al,1978).

P (T+/P+) -- Final odds «- T.P.
P (T+/D-) Ü I Initial odds F.P."

De log likelihood ratio blijkt gemakkelijker om mee te werken

en v/ordt beschouwd als een maat voor efficacy(Lusted, 1977).

log likelihood ratio = efficacy

LLR = 0 = geen efficacy
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LLR > O = efficacy; onzekerheid na de test <ervoor

LLR< 0 = efficacy; onzekerheid na de test>ervoor

Een LLR = 0 betekent geen efficacy van de betreffende

procedure. Als de LLR >is,betekent dit dat de efficacy van

een procedure duidelijk is. Onderscheid tussen een en twee

is de maat voor de grootte der efficacy.

Odds kunnen worden berekend uit de formule

P (D+)
O = 1- P (D+)

10 (initial Odds) is zo uit te rekenen.

Voorbeeld 1

Stel een patient met overduidelijk symptomen van ziekte A;

stel de waarschijnlijkheid op de aandoening is 99.5%

Dan is de 10 = 0.995
1- 0.995 199

In dit geval zal na röntgenonderzoek ongetwijfeld de vraag met

ja worden beantwoord.

Stel dat de kans hierop ook 99.5%. dan

FO = 0.995 = l g 9
1- 0.995 Jy

De LLR = Log FO - Log 10 = Log 199 - Log 199 = 0

Dit betekent, géén efficacy van het onderzoek

geen doelmatigheid; het onderzoek was nutteloos daar de diag-

nose al vast stond. Zo hoog was de kans op ziekte(P (D+)).

Voorbeeld 2

Stel dat de patient met overduidelijke symptomen van ziekte A

een onzekere dokter consulteert.Deze stelt een differentiaal

diagnose op waarin de kans op ziekte A (P (D+)= 20»,dan is de

10 = 0 . 20
1-0.20 = 0.25

Als de FO dan nog 199 is (P dat de radioloog kan zeggen D+

bij deze vraagstelling) is de LLR 2,90.

Dit betekent een efficacy die duidelijk waarneembaar is.
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Het relatief grote nut van het röntgenonderzoek staat hier

tegenover de relatief hoge graad van onzekerheid.

Als echter een onzekerheid van de radioloog van 30% wordt

gegeven (P (D+)70%) Dan wordt de FO 0.70:0.30 = 2.33.

De LLR wordt dan log 2.33 - log 0.25 is duidelijk hoger.

Door middel van een logische opeenvolging van diagnostiek

is de Final odds compenent in de vergelijking

LLR = log FO - log 10 duidelijk op te voeren, terwijl de

initial odds compenent gelijk blijft.

De LLR i.e. de efficacy stijgt dus. Nogmaals, het nut van

aangepaste opeenvolging van diagnostische procedures lijkt aan-

wezig. Nieuwe diagnostische technieken en invasieve procedures

zoals diagnostische funkties verdienen een duidelijke plaats

(Oliva etal,l98l).

Bestaande algoritme dienen te worden aangepast aan nieuwe in-

zichten. Logische "flow charts" van-verschillende diagnostische

procedures dienen te worden ontworpen voor diverse pathologische

omstandigheden en het juiste moment,wanneer een bepaalde proce-

dure dient te geschieden moet worden aangegeven.

Het resultaat kan zijn dat, uiteraard bij het toepassen van de

juiste "flow charts" het gebruik van dure en invasieve metho-

dieken soms vermeden kan worden; de uiteindelijke diagnose vlug-

ger en eerder gesteld wordt en de hospitalisatie duidelijk ver-

kort kan worden.

Technieken net de hoogste diagnostische waarde (het hoogste

scheidend vermogen) en tegelijk de minste belasting voor de

patient dienen het eerst te v/orden toegepast.

Heer invasieve en dure procedures komen slechts dan aan de beurt

als eerdere technieken hoger in de "flow charts" geen bevredigen-

de uitkomsten opleveren.

Andere faktoren zijn ook nog van belang, zoals b.v.eerste echo-

grafie en later bariun onderzoek en/of ERCP/scopie daar de laat-

ste onderzoeken het eerste ernstig kunnen bemoeilijken.
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Deze algorithmen, deze geprogrammeerde radiodiagnostiek,

dienen continue gereevalueerd te worden en aangepast aan de

verschillende klinische manifestaties, alsmede aan lokale

aanwezige apparatuur en radiodiagnosten.

Deze geprogrammeerde benadering kan, indien juist aangewend,

resulteren in een doelmatiger gebruik van radiodiagnostiek

en verlaging van ën kosten én hospitalisatie.
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afb. 5. Overzicht van bij het tweede onderzoek behorende gegevens

Oordeel over de navicularefracturen. Niet-fracturen tussen haakjes.

SOM:

vóór bekend A
y.iju van uit- B
slag X-foto T

NS benend A
zijn van uit- B
slay X-foto T

Aantallen

47< 2) 20(2) 131(5)
40(15) 48(3) 110(0)
87(17) 68(5) 241(5)

Procenten (per rij = 100%)

66,2(55,6)

18( 4)
13(15)
31(19) 48(6) 317(2)

18(3) 162(2)
30(3) 155(0)

23,7(22,2)
20,2(83,3)
22 (62,9)

9,1(44,4)
6,5(83,3)
7,8( 8,4)

10,1(22,2)
24,2(16,6)
17,2(18,5)

d

9,1(33,3)
15,2(16,6)
12,1(13,0)

55,5( 0)
60,8(18,5)%

81,8(22,2)
78,2( 0)
80,1(85,6)%

Opbouw aan- Zliuis A = A = 207; fracturen 198, niet fracturen 18.
tallens Zhuis B = D = 216; " 198, " " 9.

Totaal = T = 4 23; " 396, " " 27.

Oordelen: - = negatief, d = twijfelachtig, + = fractuur.

3x3-tabellen van bovenstaande getallen voor ziekenhuis A en B.

post:

prae:

som:

n = 198 + (9) = 207

4(1)
2(1)

4(1)
KI)

39
17

+ 12(2) 13(1)106(2)
18(4)18(3)162(2)

47(2)
20(2)
131(5)
198(9)

post: n

prae:

som:

n

d

= 198

3(13)
3( 2)
7
13(15)

+ (18)

6
7
17
30

(2)
(1)

(3)

= 216

31
38
86
155

40
48
110
198

(15)
(3)

(l«)

%: 198 = 100%, (9 = 100%).

2 (11,1) 2 (11,1) 19,7
1 (11,1) 0,5(11,1) 8,5
6 (22,2) 6,6(11,1) 53,5(22,2)

d +
%: 198 = 100%,{18 =100%).

1,5(72,2) 3 (11,1) 15,7
1,5(11,1) 3,5(5,5) 19,2
3,5 8,6 43,4

Hergroepering voor ROC-punten.

D+ D-
S+ TP FP
S- FN TN

A prae: 131(5) 67(4)
151(7) 47(2)

post: 162(2) 36(7)
180(5) 18(4)

B prae: 110 88(18)
158(3) 40(15)

post: 155 43(18)
185(3) 13(15)

TP
131
151
162
180

FN
67
47
36
18

FP
5
7
2
5

TN sens 1-spec
4 0,66 0,5515
2 0,76 0,777
7 0,82 0,222
4 0,91 0,555

110 88 - 18 0,56 0
158 40 3 15 0,80 0,17
155 43 - 18 0,78 0
185 13 3 15 0,93 0,17

H0C-punl:on:

A prae n
b

(0.55,0.6G)
(0.77,0.76)

post c:(0.22,0.82)
d: (0.55,0.91)

(0 ,0.56)
(0.17,0.80)

13 prae o
f

post y: (0 ,0.78)

l. TN-frnctie:
«tprcificitolt

h: (0.17,0.93)

I. decimaal verdeeld
Cl. normaal verdeeld

/\m s da Az
prne 0.2 .75 0.31 60%
post 2.3 .62 2.55 96%
prae 2.65 .61 1.66 88%

0I"J

II. TN-fractie:
iipi'eJ Tic.ltnit

FP-fractie:
1 - specificiteit

FP-fractie:
1 - specificiteit
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Frequentie van de verdeling van het tweede oordeel.

A - ziekenhuis A I = niet gezien (doctors error)
B = ziekenhuis B
T = beide samen

II = ontwikkelfout (processing error)
III = instelfout (positioning error) extra

oordeel
I: A B T II: A B T III: A B T I-III: A B T A B T
1 5 1 - 6 -

2 3

3 2

4 5

5 4

6 12

7 -

8 3

9 2

17

11
19

41
36

77

10

3

46
55

12
23

24
47

8

12

13

13

14

14

11

16

14

14

15

21

21

26

14

29

10 1
15 4

25 5
73 3 12 15

106
179

Zonder twee oordelen: 70 94 164

EENVOUDIGE'BESLISSINGSBOOM met SCHEMA 2x2-tabel

n = aantal ^ - " D + — p<S+,»>+) = TP

PUNT VAN

D_ P(S+,D_) = FP

'+ P(S_,D+) = FN

D_ P(S_,D_) = TN

n D + D_

S + TP FP

S_ FN TN

2x2-tabel

BESLISSING KANSVERDELING RESULTAAT/UITKOMST


