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1. Inleiding
1. Inleiding
1.1 Probleemstelling
De laatste decennia heeft de wereld van de medische beeldvorming grote vooruitgang
geboekt. Die evolutie heeft ervoor gezorgd dat een aanvragende arts over een bredere
waaier aan diagnostische (en therapeutische) middelen beschikt. Technologische evolutie en
research hebben ook geleid tot een betere kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken.
Dankzij die vooruitgang is de levensverwachting van de patiënt gestegen en met een betere
levenskwaliteit. Maar er is echter een keerzijde. De dagelijkse gebruikte technologie en zorg
is in dezelfde lijn steeds complexer geworden. Het groter aantal mogelijkheden en de
beschikbaarheid daarvan hebben geleid tot een frequenter gebruik van onder andere
medische beeldvorming. Dit had uiteraard gevolgen voor het gezondheidszorgbudget.
(Emanuel and Fuchs 2008)
Alhoewel technologische innovatie ervoor gezorgd heeft dat de dosis ioniserende straling
per onderzoek is afgenomen, is het aantal radiografieën en computer tomografische (CT)onderzoeken en toepassingen toegenomen, waarbij de patiënt aan een hogere cumulatieve
dosis ioniserende straling wordt blootgesteld. Research in de medische beeldvorming blijft
zich verder ontwikkelen en de toekomst is veelbelovend. De toepassingsgebieden zullen
alsmaar verbreden met als gevolg een stijgende kost voor het gezondheidszorgbudget en
een mogelijk parallele stijging van de patiëntdosis aan ioniserende straling. (Marks and
Hojgaard 2007; Hendee, Becker et al. 2010)
Het is eigen aan de techniek van radiografie en CT dat er gebruik wordt gemaakt van
ioniserende straling. Echografie en Magnetische Resonantie (MR) wenden dit soort straling
niet aan in hun werking. Uit de Belgische gegevens van het RIZIV wordt vastgesteld dat
radiografie van de wervelkolom 17% van de totale medische blootstelling aan ioniserende
straling

veroorzaakt.

In

2008

werden

879.000

radiografieën

verricht

(alle

wervelkolomonderzoeken samen). Dat wil zeggen dat 8,1% van de inwoners in België in één
jaar tijd een radiografieonderzoek van de rug hebben laten uitvoeren.(RIZIV 2010)
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Om de gezondheidsrisico’s van ioniserende straling te bepalen, wordt gebruik gemaakt van
de effectieve dosis die uitgedrukt wordt in de eenheid sievert (Sv). Diagnostische medische
beeldvorming is verantwoordelijk voor een blootstelling aan ioniserende straling van
gemiddeld 2,25 mSv per jaar. De natuurlijke blootstelling aan ioniserende straling is in België
gemiddeld ongeveer 2 mSv. In de voorafgaande drie jaar is de blootstelling aan straling van
medische oorsprong jaarlijks met 4% gestegen. In Nederland ligt de stralingsbelasting van de
patiënt door medische blootstelling driemaal lager. Die trend is tevens merkbaar in de
andere buurlanden.
Soort onderzoek

Radiografie schedel
Radiografie abdomen
Radiografie lumbale wervelkolom
CT wervelkolom
Radiografie colon met bariumcontrast

Dosis Duur van de natuurlijke
(mSv) blootstelling om deze
dosis te bereiken
0,2
0,86
4,2
10
20

37 dagen
140 dagen
1,8 jaar
5 jaar
10 jaar

Aantal 'Radiografie thorax'
onderzoeken (in aantal
opnames) die met deze
dosis overeenkomen
2-3
14
70
167
333

Aantal CT-onderzoeken/jaar

Table 1: Comparison of the average exposure to ionising radiation of a couple of exams to natural exposure and to the
radiation of a thorax X-ray (one view). Taken and adapted from Medische Beeldvorming. Rationeel voorschrijven.
Sensibilisering van het blootstellingsrisico aan ioniserende straling. (RIZIV 2010)

Figure 1: Number of CT exams for every 1000 inhabitants. Left: trend in years, for USA Belgium and
Slovakia. Right: division by country for 2008.(OESD Health Data 2008)

In 2008 zijn er 1.969.000 CT-onderzoeken en 10.640.000 radiografieën uitgevoerd. Ter
verduidelijking: anno 2008 telde België 10,666,866 inwoners (Eurostat 2011). 16,26% van de
bevolkingsdosis is afkomstig van CT-onderzoeken van de wervelkolom. De radiografieën van
de wervelkolom vertegenwoordigen 16,68% van de bevolkingsdosis volgens de cijfers van
2
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het RIZIV. De som van deze twee cijfers voor de beeldvorming van de wervelkolom alleen,
draagt m.a.w. met 32,94% bij tot de totale bevolkingsdosis.
Het risico van de blootstelling aan ioniserende straling speelt vooral een grote rol bij
zwangere vrouwen en kinderen. De overutilisatie van ioniserende beeldvorming is al langer
een belangrijk item. Reeds in 1976 bracht Hall de economische aspecten van zogenaamde
overconsumptie ter sprake in Radiology (Hall 1976) en in 1979 besprak Abrams de
schadelijke gevolgen van overconsumptie van ioniserende straling in de New England
Journal of Medicine (Abrams 1979).
Bij repetitieve blootstelling aan lage dosis ioniserende straling stijgt op langere termijn
(jaren) de kans op kankerinductie. Het algemeen risico voor een fatale kankerinductie van
5% per sievert, wordt in BEIR VII (Biological Effects of Ionizing Radiation) van de National
Academy of Sciences nog eens bevestigd: 5.7% gemiddeld voor man en vrouw.(BEIR 2005)
In het Federal Guidance Report No. 13 van het Amerikaanse Environmental Protection
Agency wordt het cijfer van 0.0575 fatale kankers per sievert bevestigd.(EPA 1999)
De wetgever is terecht bezorgd om de gezondheid van haar bevolking. De Europese Raad
heeft in 1997 een nieuwe directieve opgesteld ‘betreffende de bescherming van personen
tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling’. Die
richtlijn is in België van toepassing in het Koninklijk Besluit van 25 mei 2006 ‘houdende
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het
leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling’. De Europese Commissie heeft in 2000
richtlijnen voor verwijzing naar beeldvormend onderzoek uitgebracht. (EC 2000) De
richtlijnen van de Europese Commissie zijn niet wettelijk verplicht te volgen, in tegenstelling
tot de Europese Directieve.

Het resultaat van een (beeldvormings-)onderzoek kan een positief of negatief antwoord
brengen op de klinische vraag van de aanvragende arts, maar een (beeldvormings-)
onderzoek kan pas nuttig worden genoemd wanneer het beleid wijzigt of wanneer het
vertrouwen in de diagnose en in het ingestelde beleid wordt bevestigd. De grond voor een
aanvraag zoals beschreven in de publicatie van de Europese Commissie voor de uitvoering
van medische beeldvorming is:
3
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(1) justificatie: is de aanvraag noodzakelijk voor de patiënt? Zal het resultaat van het
onderzoek het beleid wijzigen?
(2) Is het onderzoek al uitgevoerd? Zijn er voorgaande resultaten beschikbaar in het archief
of in andere instellingen?
(3) Is het onderzoek NU nodig? Een pathologie kan spontaan verdwijnen of zich anders gaan
presenteren zodat er soms geen of andere beeldvorming noodzakelijk is.
(4) Is het juiste onderzoek aangevraagd? Overleg met radioloog betreffende indicatiestelling.
Techniek kan behulpzaam zijn in de beslissing.
(5) Beschikt de radioloog over voldoende klinische informatie zodat de aanvrager een
passend antwoord krijgt op zijn klinische vraag?
(6) Ondergaat de patiënt niet te veel onderzoeken? Sommige aanvragende artsen hebben
immers de neiging om meer vertrouwen te hebben in technische onderzoeken dan in eigen
klinische kennis. (EC 2000)

In oktober 2010 heeft het RIZIV een sensibiliseringscampagne opgestart over rationeel
voorschrijven. Alle artsen zijn er met een brief op attent gemaakt dat er samen met het
Belgische Consilium Radiologicum aanbevelingen worden aangereikt die beschikbaar zijn op
de website van de overheid.1 Daarnaast ontvingen de artsen tevens een informatieve
brochure over ioniserende straling en informatie van enkele onderzoeken met een beperkte
indicatiestelling (bv CT hoofd en wervelkolom, radiografie wervelkolom, radiografie thorax,
radiografie sinussen…). De geactualiseerde aanbevelingen van het RIZIV en het Consilium
Radiologicum leggen de klemtoon op:
-het vermijden van het voorschrijven van nutteloze onderzoeken (overbodige of nietgeïndiceerde)
-het voorschrijven op een weloverwogen wijze waarbij voorrang wordt gegeven aan de
meest aangewezen onderzoeken
-de voorrang op het onderzoek met de laagste blootstelling als een onderzoek moet worden
voorgeschreven en verschillende onderzoeken hetzelfde resultaat kunnen opleveren
(Consilium 2010; RIZIV 2010).

1

http://www.health.belgium.be/richtlijnen-medische-beeldvorming
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1.2 Vraagstelling
Deze studie wil de afgeronde monocentrische studie uitbreiden tot een multicentrische
nationale studie om de eerdere gegevens te bevestigen of te ontkrachten.
Op basis van de voorgaande gegevens en de verkennende studie in het UZ Gent
zijn de vraagstellingen voor dit onderzoeksrapport opgesteld:
-Wat is de actuele stand van zaken betreffende het totale nationale budget voor medische
beeldvorming? Wat zijn de recente evoluties? Welke onderzoeken of welke type van
onderzoeken

worden

veel

aangevraagd?

Hoe

verhoudt

zich

dat

tussen

de

provincies/regio’s? (Hoofdstuk 4)
-Wat is de actuele stand van zaken in verband met het aanvraagpatroon voor medische
beeldvorming van artsen in België? Dit wordt toegepast in een prospectieve studie op drie
frequent aangevraagde onderzoeken: beeldvorming van de lumbale wervelkolom, abdomen
en sinus. Bij iedere patiënt wordt een anamnese en klinisch onderzoek verricht om zo’n goed
mogelijk beeld te krijgen van de klinische situatie van de patiënt. Welke patronen zijn er te
herkennen in de aanvragen? Hoe verhouden deze resultaten zich tussen de regio’s?
(Hoofdstuk 5)
-Indien de nationale en/of internationale aanbevelingen gevolgd worden bij de
studiepopulatie, wat is de invloed hiervan op deze studiepopulatie:
- de effectieve dosis van ioniserende straling voor de patiënt?
- de uitgaven voor medische beeldvorming? (hoofdstuk 5)
-Hoe denken artsen zelf over een aanvraag van medische beeldvorming? (hoofdstuk 6)
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2. Ioniserende straling: consensus?
Het gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde heeft duidelijk voordelen, maar gaat
daarnaast gepaard met risico’s. Maar omdat het brede publiek en artsen uit andere
disciplines vaak onvoldoende oog hebben voor deze gevaren, organiseert onder meer de
‘American

College

of

Radiology’

(ACR)

sensibiliseringscampagnes

en

doet

ze

veiligheidsaanbevelingen, waaronder de publicatie van de ‘White paper’.(Amis, Butler et al.
2007; Amis and Butler 2010)
Ioniserende

straling

werd

geclassificeerd

als

‘carcinogeen’

door

de

wereldgezondheidsorganisatie (WHO 2010). Om dit te kwantificeren stelde men
radiologische grootheden van straling op, die per definitie reeds een kwantificatie van de
biologische effecten inhielden met als eenheid de ‘effectieve dosis’ of Sievert (Sv).
Indien een persoon bestraald wordt met ioniserende stralen (en al dan niet voor medische
toepassingen), valt deze straling meestal niet uniform in op deze persoon, maar is deze
geconcentreerd op één lichaamsdeel of orgaan. Vermits sommige organen meer of minder
gevoelig zijn voor de late biologische effecten van straling, werd gestreefd naar een maat die
het globale kankerrisico kon uitdrukken. Daarom ontwikkelde men per orgaan een
wegingsfactor welke het relatieve risico uitdrukt op late effecten voor dat specifieke orgaan.
Door voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek werden deze weegfactoren reeds
meermaals aangepast (zie tabel).(ICRP 1991)
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Tissue weighting factors
Organs

Weighting factor

Weighting factor

Weighting factor

1979
0,25

1990

2007

0,2

0,08

0,12

0,12

0,12

Colon

-

0,12

0,12

Lung

0,12

0,12

0,12

Stomach

-

0,12

0,12

Breasts

0,15

0,05

0,12

Bladder

-

0,05

0,04

Gonads
Red Bone
Marrow

Liver

-

0,05

0,04

Oesophagus

-

0,05

0,04

0,03

0,05

0,04

-

0,01

0,01

0,03

0,01

0,01

Salivary glands

-

-

0,01

Brain
Remainder of
body

-

-

0,01

0,3

0,05

0,12

1,00

1,00

1,00

Thyroid
Skin
Bone surface

Total

Table 2: Weighting factors.

Eén van de belangrijkste epidemiologische studies die het carcinogeen effect van
ioniserende straling bewees, werd uitgevoerd bij overlevenden van de atoombominslag in
Japan. Deze data tonen een statistisch significante stijging in de kankerincidentie, vanaf 50
mSv.(Pierce and Preston 2000) Onder deze drempel is het carcinogeen effect controversieel.
CT en bepaalde onderzoeken van de nucleaire geneeskunde gaan gepaard met een
effectieve blootstelling van 10-25 mSv voor één enkel onderzoek. (Stabin and Gelfand 1998;
Regulla and Eder 2005) Sommige patiënten ondergaan zelfs meerdere onderzoeken van dit
type. De ‘International Commission on Radiological Protection’ waarschuwde dan ook voor
het benaderen of overstijgen van deze 50 mSv-drempel bij dit type onderzoeken. Een studie
uitgevoerd tussen 1991 tot 1996, opperde dat ongeveer 1% van de kankergevallen in de
Verenigde Staten veroorzaakt werd door de medische blootstelling aan ioniserende
straling.(Berrington de Gonzalez and Darby 2004) Men veronderstelt dat dit cijfer
ondertussen nog hoger ligt, rekening houdend met de continue stijging van de blootstelling
aan ioniserende straling door de medische diagnostiek. Een studie uit 2009 toonde aan dat
7
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deze blootstelling sinds het begin van de jaren tachtig, zevenvoudig toenam. (Schauer and
Linton 2009) Vermits stralingsgeïnduceerde kankers meestal niet voorkomen in de eerste 10
tot 20 jaar na blootstelling, wordt verwacht dat in de nabije toekomst de incidentie van
beeldvorming gerelateerde kankers nog zal toenemen. (ICRP 1991)
Om extrapolaties te maken tussen de ioniserende straling en de biologische schade, gaat
men uit van lineaire correlatie, zonder drempel. Dit betekent dat de schade altijd
proportioneel is aan de dosis en dat elke dosis, hoe klein ook, altijd schadelijk is.(Averbeck
2009; Brenner 2009) Dit model wordt echter in vraag gesteld door een stroming van
onderzoekers die ervan uitgaan dat kleine hoeveelheden straling niet schadelijk zijn, of zelfs
voordelig kunnen zijn-(Wolff 1998; Feinendegen 2005) Tot op heden werd in de regelgeving
zekerheidshalve steeds uitgegaan van het eerste model: de lineaire correlatie zonder
drempel. Epidemiologische studies hebben onvoldoende statistische kracht om de
gezondheidsrisico’s van zeer lage dosissen te onderscheiden van het kankerrisico dat
permanent aanwezig is en cumulatief over heel het leven zowat 40% bedraagt. Uit dit
oogpunt probeert men conclusies te trekken op basis van studies die de mechanismen
ophelderen van de korte- en langetermijneffecten van straling. Tot op heden kan er echter
nog geen definitief besluit geformuleerd worden. Daarom wordt bij de risico-analyse voor
het ‘do no harm’-principe verkozen: de strategie is immers om zeer

voorzichtig en

bedachtzaam om te gaan met ioniserende straling. Radioprotectie en het ALARA-principe
(As Low As Reasonably Achievable) blijven dus belangrijk.(Amis and Butler 2010)
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3. Methodologie
3.1 Stand van zaken op nationaal niveau

Om inzicht te krijgen op de verhoudingen binnen het budget voor de medische beeldvorming, zijn
data opgevraagd bij het RIZIV via de dienst RDQ. De contactpersoon bij het RIZIV is Dr. Engels Hilde.
De volgende data zijn opgevraagd:
-De verhoudingen binnen het budget voor de medische beeldvorming binnen artikel 17 en artikel
17bis voor de verschillende onderzoeken en forfaits.
-De verhoudingen van de budgetten tussen de provincies.
-De evolutie van deze budgetten sinds 2002. Sinds 2006 zijn ook de cijfers beschikbaar per provincie.
-De leeftijdsdistributie van mannen en vrouwen voor CT wervelkolom en CT abdomen. De
nomenclatuur maakt geen onderscheid tussen CT lumbale wervelkolom en CT cervicale wervelkolom,
beide worden in deze studie samen als CT wervelkolom beschouwd. Onder CT abdomen valt ook het
gecombineerde onderzoek CT thorax-abdomen.
-Profiel van de aanvragende arts voor onderzoeken betreffende het abdomen, wervelkolom en/of
sinus. Deze gegevens zijn opgedeeld per provincie en beschikbaar sedert 2006. De discipline van de
arts is gemarkeerd door de laatste drie cijfers van het RIZIV-nummer van de arts. Alle disciplines zijn
opgedeeld in elf categorieën: huisartsen, orthopedisten, reumatologen, neurochirurgen,
fysiotherapeuten, internisten, NKO-artsen, chirurgie, pediaters, urgentiegeneeskunde en andere
disciplines.
De data zijn vervolgens waar mogelijk genormaliseerd volgens het aantal inwoners per provincie
(aantallen volgens Statistiek België, FOD Economie)
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3.2
Prospectieve studie over de aanvragen van artsen in een multicentrische
context.
3.2.1 Design, setting en recruiting
De studie heeft de opzet van een prospectieve benadering en liep van januari
2011 tot februari 2012. Deze studie geniet de goedkeuring van alle Ethische
Comités van elk deelnemend centrum (zie tabel 3). Het Ethisch Comité van
het UZ Gent fungeert als centraal Comité (EC 2010/834; Belgisch
registratienummer: B670201010189) (Bijlage A). Deze studie genoot van de
financiering via het FOD Volksgezondheid op initiatief van het College
Radiologie (Voorzitter Dr. C. Delcour).
Centra
Saint-Luc

Location
Bouge

CHU de Charleroi

Charleroi & Montigny-le-Tilleul

AZ Sint-Jan
AZ Groeninge
Erasme (ULB)
UZ Leuven
UZ Gent

Brugge
Kortrijk
Anderlecht
Leuven
Gent

Responsible
Dr. Joris J.
Dr. Delcour C.
Prof. Dr. Casselman J.
Dr. Seynaeve P.
Prof. Dr. Avni F.
Prof. Dr. Oyen R.
Prof. Dr. Verstraete K.

Table 3: Participating centra

Het

onderzoek

wordt

multicentrisch

uitgevoerd

op

de

dienst

Radiologie/Medische Beeldvorming van de deelnemende centra op de
afdelingen spoed, conventionele radiologie, CT-scan en MR.
De patiënten bieden zich spontaan aan op de dienst tijdens de normale
werkuren. Zowel de ambulanten als gehospitaliseerde patiënten kunnen
deelnemen. Het recruteren van de patiënten kan op drie manieren gebeuren
afhankelijk van de context:
-Wanneer de patiënten elektronisch aangemeld worden in het Radiology
Information System (RIS), weet de onderzoeker dat er een mogelijke
kandidaat is voor de studie.
-De technoloog of het secretariaat belt de onderzoeker op als een patiënt zich
aanmeldt voor één van de onderzoeken geïncludeerd voor de studie.
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-De lijst van de geplande onderzoeken wordt ’s morgens afgedrukt om het uur
van een geplande afspraak te kennen.
Deze methoden worden soms gecombineerd gebruikt, afhankelijk van de
lokale context.

Er nemen enkel patiënten deel aan de studie waarbij de aanvrager/verwijzer
het noodzakelijk acht dat medische beeldvorming wordt uitgevoerd. De
patiënten met klachten op abdominaal of lumbaal niveau of klachten ter
hoogte van de sinus, waarbij de clinicus het niet opportuun acht om enige
beeldvorming te laten uitvoeren, zijn aldus niet opgenomen in deze studie. De
volgende patiënten worden geëxcludeerd:
-patiënten jonger dan 18 jaar,
-niet Nederlands-, Engels- of Franstalige patiënt,
-bewusteloze of gedesoriënteerde patiënt,
-zeer ernstige pathologie waardoor geringe coöperatie
-patiënt reeds geïncludeerd in een andere studie.

Als de patiënt deelneemt aan de studie nadat het radiologische onderzoek
werd uitgevoerd (meestal omwille van organisatorische redenen van de
dienst), zal er niet gekeken worden naar de resultaten van het onderzoek
vooraleer een volledige beoordeling verricht is van de patiënt en de aanvraag
door de betrokken onderzoeker. Op die wijze wordt de onderzoeker niet
beïnvloed door het resultaat of de radiologische beelden. In totaal waren er
792 (=n’) aanvraagepisodes. Een aanvraagepisode kan meerdere orders voor
beeldvorming bevatten voor één patiënt: bijvoorbeeld een aanvraag op
eenzelfde dag voor een radiografie van de lumbale wervelkolom, sacro-iliacale
gewrichten en CT-scan van de lumbale wervelkolom telt dan drie (=n)
onderzoeken van medische beeldvorming tijdens één aanvraagepisode (=n’).

11

3. Methodologie

De patiënt wordt in de dienst zelf opgezocht en wordt geïnformeerd over de
studie. Vervolgens wordt er gevraagd om vrijwillig deel te nemen aan de
studie. (Informed consent, Bijlage B)

Er is een steekproef genomen in drie van de zeven centra naar de selectiebias:
na de normale werkdag wordt de lijst afgedrukt met alle uitgevoerde
onderzoeken en wordt bepaald waarom de onderzoeker de patiënt niet heeft
kunnen uitnodigen om te deel te nemen aan de studie. De patiënt kan niet
deelnemen omdat:
- hij niet opdaagt,
- hij te ziek is,
- hij niet coöperatief is,
- hij niet wil meewerken aan de studie omwille van tijdsgebrek, interesse of
niet akkoord gaat met de informed consent
- hij niet wil wachten op de onderzoeker als die nog bezig is met de vorige
patiënt,
- hij niet het Nederlands, Frans of Engels machtig is of
-familie/kennis van de patiënt wil dat de patiënt niet deelneemt.
-de technoloog/secretariaat de onderzoeker vergeet op te bellen als de
patiënt er is of de onderzoeker te laat verwittigt,
-de onderzoeker niet kan komen omwille van organisatorische redenen,
-het intern transport de patiënt al terug heeft meegenomen.
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Hospital 1
Included examinations 142
Refused informed consent
0
Refused cooperation: time
6
Refused cooperation: interest
6
Refused cooperation: no waiting 10
Refused cooperation: family
3
Exclusion Criteria
5
Non-cooperative
2
Language problem
0
Transport problem
7
Researcher not informed
9
Researcher too late informed 26
Researcher occupied
6
Total 222

64,0%
0,0%
2,7%
2,7%
4,5%
1,4%
2,3%
0,9%
0,0%
3,2%
4,1%
11,7%
2,7%

Hospital 2

Hospital 3

Total Mean

92
1
8
4
8
6
11
0
4
6
11
18
4

53,2% 104
0,6%
2
4,6%
6
2,3% 12
4,6%
9
3,5%
4
6,4%
8
0,0%
2
2,3%
1
3,5%
2
6,4%
9
10,4% 27
2,3%
6

54,2%
1,0%
3,1%
6,3%
4,7%
2,1%
4,2%
1,0%
0,5%
1,0%
4,7%
14,1%
3,1%

338 57,6%
3 0,5%
20 3,4%
22 3,7%
27 4,6%
13 2,2%
24 4,1%
4 0,7%
5 0,9%
15 2,6%
29 4,9%
71 12,1%
16 2,7%

100% 173

100% 192

100%

587

100%

Table 4: Selection of patients.
Uit de bovenstaande tabel kan er besloten worden dat 57,6% patiënten van de
uitgevoerde onderzoeken effectief hebben deelgenomen aan de studie. Nietdeelname is in 20,1% van de gevallen te verklaren door patiënt-gerelateerde
redenen. In 22,3% van de gevallen wordt deelname door organisatorische
moeilijkheden verhinderd.
Vergelijkbare redenen zijn geregistreerd bij alle diensten die deelnamen aan de
steekproef.

3.2.2 Anamnese en klinisch onderzoek met de aanbevelingen als basis

Bij iedere patiënt die vrijwillig wil meewerken aan de studie, wordt door de
onderzoeker een nieuwe anamnese en een nieuw klinisch onderzoek verricht,
aan de hand van een sjabloon. (Bijlage C) De sjabloon is herwerkt op basis van
voorgaande studies op de dienst (Kiendys 2007; Vergauwen 2007; Verkest
2007; Hoste 2011) en de aanbevelingen door het RIZIV en het Consilium
Radiologie, en aangevuld met in de literatuur beschikbare gegevens bekomen
via pubmed, guidelines.gov en acr.org om de invalshoek te verbreden.
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Figure 2: Flowchart of methodology

A. De nationale aanbevelingen
De aanbevelingen voor het gebruik van medische beeldvorming zijn ontworpen door het
RIZIV en het Belgische Consilium Radiologicum. De oorspronkelijke versie dateert van 2002
en is opgesteld door de European Association of Radiology (EAR 2002). Die Europese
aanbevelingen vinden op hun beurt hun wortels bij de adviezen van de Royal College of
Radiologists, London. Die laatste zijn geüpdatet door onder andere de Société Française de
Radiologie (SFR) en Société Française de Biophysique et de Médecine Nucléaire (SFBMN).
Om de clinicus in de aanvraag te ondersteunen zijn er (inter-)nationale aanbevelingen
gelanceerd over diverse domeinen in de radiologie. Field en Lohr hebben ‘aanbevelingen’
beschreven als:
…systematisch opgestelde aanwijzingen om artsen en patiënten te helpen in
specifieke klinische situaties de juiste beslissingen met betrekking tot de
gezondheidszorg te nemen...(Field and Lohr 1992)
Het Belgische Consilium Radiologicum gaat verder:

14

3. Methodologie

Een richtlijn is dus geen strenge inperking van het klinisch handelen, maar een
aanwijzing voor optimaal handelen waaraan de behoeften van elke afzonderlijke
patiënt moet worden getoetst. Bovendien moet men zich in het dagelijkse gebruik aan
de lokale omstandigheden aanpassen, aangezien de verschillende technieken niet
overal beschikbaar zijn.(Consilium 2010)
Een kleine kanttekening bij het woordgebruik van het Consilium Radiologicum is
noodzakelijk. Het Consilium beschrijft een ‘aanbeveling’ als een ‘richtlijn’. Een richtlijn heeft
echter een beteugelender inhoud dan ‘aanbeveling’ en het woord zou de illusie opwekken
dat het moeilijk is om af te wijken van de ‘richtlijn’ of ‘regel’. Daardoor zou dus de
diagnostische vrijheid van de arts kunnen beperkt worden. Een ‘aanbeveling’ is meer een
advies en staat toe om af te wijken van de ‘standaard’.
Het Consilium wijst erop dat
de richtlijnen zijn bedoeld om verwijzende artsen te helpen optimaal gebruik te
maken van medische beeldvorming. Door het gebruik van dergelijke aanbevelingen
kan men verwachten dat het aantal verwijzingen voor minder aangewezen
onderzoeken zal dalen en daarmee ook de blootstelling aan ioniserende straling om
medische redenen. Dit is echter niet het hoofddoel van deze publicatie, wel het
verbeteren van de klinische praktijk.
Het Folium Radiologicum gradeert de indicatiestelling als volgt:
1. Geïndiceerd. Hiermee wordt het onderzoek of de onderzoeken aangeduid die naar
verwachting het zinvolst zijn voor de klinische diagnose en het te volgen beleid.
2. Gespecialiseerd onderzoek. Het betreft hier complexe of dure onderzoeken die
doorgaans alleen verricht zullen worden als de resultaten van het beeldvormend
onderzoek onontbeerlijk zijn voor de keuze van het therapeutisch beleid.
3. In eerste instantie niet geïndiceerd. Dit omvat situaties waarbij de ervaring heeft
geleerd dat het klinische probleem doorgaans vanzelf verdwijnt; in dat geval beveelt
het Consilium aan om het onderzoek drie à zes weken uit te stellen en het alleen te
verrichten als de symptomen dan nog steeds bestaan.
4. Als routine niet geïndiceerd. Het onderzoek in kwestie wordt niet aanbevolen in de
beschreven klinische context. De aanbevelingen, alhoewel "evidence based", zijn niet
15
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absoluut. Bijgevolg kan dit onderzoek uitgevoerd worden als de arts hiervoor
overtuigende argumenten heeft.
5. Niet geïndiceerd. Er zijn geen redelijke argumenten of het is zelfs af te raden om dit
onderzoek uit te voeren. Bestraling van het ongeboren kind moet zoveel mogelijk
worden voorkomen. Soms is de vrouw er zich niet van bewust dat ze zwanger is. Het is
de verantwoordelijkheid van de arts dergelijke patiënten te detecteren. (Consilium
2010)

Deze classificatie is gebruikt om de onderzoekssubjecten (lumbale wervelkolom, abdomen
en sinus) van de aanvraagepisode te beoordelen qua indicatiestelling.

Deze studie heeft gebruik gemaakt van de aanbevelingen van het Consilium voor hoofd
(hoofdstuk A), wervelkolom (hoofdstuk C), bewegingsapparaat (hoofdstuk D), gastrointestinaal stelsel (hoofdstuk G), urogenitaal stelsel (hoofdstuk H), trauma (hoofdstuk K) en
kanker (hoofdstuk L). De pagina’s van toepassing voor deze studie zijn opgenomen als bijlage
(Zie bijlage D tot J). Alle aanvraagepisodes zijn ingedeeld volgens de symptomen of
pathologie (eerste kolom van de tabel, zie bijlages). De aanvraagepisodes waarvoor er in de
aanbevelingen geen indicatie was weer te vinden, of dat er geen andere klinische redenen
zijn, zijn geclassificeerd onder de indicatie ‘0’. Andere aanvraagepisodes hebben de indicatie
‘1’ gekregen: geen indicatiestelling teruggevonden in de aanbevelingen, maar het kan ook
niet als ‘0’ geclassificeerd worden omdat er in de literatuur voldoende aanwijzingen zijn
en/of klinisch genoeg argumenten zijn om toch beeldvorming aan te vragen. Op die manier
wordt er getracht om tegemoet te komen aan de kritiek dat de aanbevelingen nog niet
compleet zijn omdat vaak voorkomende indicaties nog niet vermeld werden.

Ter illustratie:
Gebruik van radiografie en/of CT bij follow-up na een lumbale fusie (niet posttraumatische).
Dit is (nog) niet opgenomen in de Belgische aanbevelingen, terwijl het wel noodzakelijk is. In
het UZ Gent gebeurt de follow-up bijvoorbeeld op de afdeling orthopedie als volgt:
-referentieradiografie na operatie (Anteroposterieur en profiel)
-week 6: radiografie (Anteroposterieur en profiel)
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-maand 3: radiografie en afhankelijk van het resultaat ervan nog een CT-scan (met
axiale, sagitale en coronale reconstructies). Het uitvoeren van de CT-scan hangt af
van de kwaliteit en zichtbaarheid van de botingroei zichtbaar op de radiografie.
-maand 6: CT-scan (met reconstructies): beoordeling botingroei in de cages.
-na 1 jaar: controle radiografie (Anteroposterieur en profiel)
Bij een cervicale fusie wordt de CT-scan na drie maanden achterwege gelaten, een
radiografie is doorgaans voldoende. Het radiografisch beleid na een lumbale fractuur houdt
in dat er na dag één postoperatief een referentieradiografie wordt uitgevoerd, na zes weken
een controleradiografie en na drie maanden een controleradiografie en CT-scan met
reconstructies. Eventueel wordt er na zes maanden bijkomende beeldvorming uitgevoerd
indien er na drie maanden onvoldoende beenderige overbrugging zichtbaar is. Dit beleid is
echter de persoonlijke opinie van een deskundige. (Bron: Prof. Dr. Poffyn B., Dienst
Orthopedie, UZ Gent) In de literatuur kan hiervoor wel een zekere evidentie gevonden
worden. Berquist beschouwt de referentieradiografie (dag één na operatie) als essentieel.
Een radiografie is de ideale techniek in follow-up om mogelijke complicaties op te sporen
(verandering van positie, falende instrumentatie). CT-scan kan in drie dimensies de positie
tonen van het materiaal (bv. pedikelschroeven), alsook alignatie van de wervelkolom en het
spinaal kanaal (bv. positie van fragmenten). Het is bovendien dé techniek om pseudoartrose
te detecteren. Het is van belang om de resultaten telkens te vergelijken met voorgaande
uitgevoerde beeldvorming. Het duurt gemiddeld zes tot negen maanden vooraleer een vaste
fusie van de botent zichtbaar is op radiografie.(Berquist 2006)

B.
I.

De aanbevelingen per onderzoekssubject

Lage rugpijn

Lage rugpijn is een van de meest voorkomende klachten waarvoor de huisarts wordt
geconsulteerd. Ongeveer 70% van de mensen zullen minstens éénmaal in hun leven met
rugklachten worden geconfronteerd. De meeste klachten verdwijnen bij 90% van de
patiënten echter binnen de zes weken. Daarbij is beeldvorming dus overbodig. Het is
belangrijk om te weten dat meer dan 50% van de patiënten met ischias of milde
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neurologische deficieten eveneens spontaan recupereren. Slecht in 5 à 10% van de gevallen
is chirurgie noodzakelijk. (Humphreys, Eck et al. 2002)
In de literatuur zijn heel wat aanbevelingen gepubliceerd met, op een paar nuances na,
dezelfde

boodschap.

Als

basisprincipe

wordt

aangenomen

dat,

bij

de

presentatie/verschijning van lage rugpijn, beeldvorming vaak overbodig is. 'Rode vlag'symptomen vormen hierop de uitzonderingen. Beeldvorming van de lage rug gebeurt zeker
niet routinematig. Als de arts toch beeldvorming wenst aan te vragen, omdat de patiënt
bijvoorbeeld al langer dan een half jaar chronische lage rugpijn heeft, wordt als eerste
onderzoek een radiografie aanbevolen en het resultaat af te wachten.
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Figure 3: Flowchart of lower back pain. Based on a combination of different
recommendations found in literature.
Bij een vermoeden van bijvoorbeeld een discopathie kan de arts nadien een MR aanvragen
om het verder klinisch beleid af te stemmen. MR is immers dé keuze als gespecialiseerd
onderzoek voor pathologie van de wervelkolom. In het Belgische Folium Radiologicum wordt
aanbevolen om een MR-onderzoek bij chronische lage rugpijn toch nog altijd te laten
voorafgaan door een conventionele radiografie (07C). Tenzij er een plots cauda equina
syndroom optreedt of er zich plotse progressieve neurologische deficieten presenteren in de
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onderste ledematen, dan is MR bij voorkeur het eerste onderzoek. Afhankelijk van de
vermoedelijke oorzaak kan de specialist bijkomende beeldvorming aanvragen (bijvoorbeeld
bij indeukingsfractuur met verplaatsing van het botelement van het wervellichaam naar
posterieur in het spinaal kanaal), indien dit is medebepalend is voor het therapeutisch
beleid. Ook omgekeerd zijn er argumenten om een MR uit te voeren bij aanwezigheid van
rode vlaggen want een radiografie kan vals negatief zijn (lage sensitiviteit). Een metastase of
infectie kan immers aanwezig zijn, maar (nog) niet radiografisch zichtbaar zijn. Het klinische
beeld bij ‘rode vlag’-symptomen includeert:
-het klinisch beeld van een cauda equina syndroom,
-progressieve neurologische deficieten in een van de onderste ledematen,
-vermoeden van een infectie (spondylodiscitis, ziekte van Pott …)
-vermoeden van een (gemetastaseerde) tumor
-argumenten voor een fractuur bij trauma of osteoporotische patiënt.
Het algemeen beleid van lage rugpijn in de eerste lijn is weergegeven in een zelfontwikkelde
flowchart (figuur 3) gebaseerd op elementen uit de literatuur. (Humphreys, Eck et al. 2002;
van Tulder, Becker et al. 2006; Chou, Qaseem et al. 2007; Davis, II et al. 2008; Consilium
2010; Dagenais, Tricco et al. 2010)
Algemeen kan men stellen dat beeldvorming niet te verkiezen is bij aspecifieke lage rugpijn
indien er geen duidelijke indicaties zijn van mogelijke ernstige pathologie (rode vlaggen!) of
radiculair syndroom. Voor een CT-scan zijn er slechts weinig indicaties in de beeldvorming
van de wervelkolom. Deze techniek gaat bovendien gepaard met een hoge dosis ioniserende
straling voor de patiënt. De overblijvende indicaties zijn (1) contra-indicatie aanwezig voor
een MR-onderzoek2, (2) ter evaluatie van de botstructuren bij (complexe) fractuur en (3)
follow-up na wervelkolomchirurgie voor fusie-of prothesemateriaal of ter evaluatie van
pseudoartrose. (van Tulder, Becker et al. 2006)
Een studie van Bouwmeester et al. In 2009 heeft aangetoond dat de kwaliteit van de
aanbevelingen aangaande lage rugpijn zijn verbeterd sinds 2004. De verscheidene
aanbevelingen zijn inhoudelijk bovendien allemaal sterk vergelijkbaar.(Bouwmeester, van
Enst et al. 2009)
2

Nuttige website ter evaluatie van contra-indicaties van een MR-onderzoek: http://www.mrisafety.com/
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De ‘gele vlaggen’ zijn de psychosociale risicofactoren op het ontwikkelen of het in stand
houden van chronische lage rugpijn. Deze kunnen het herstel belemmeren. Voorbeelden
hiervan zijn:
-geloven dat activiteit slecht is voor het genezingsproces
-ziektegedrag
-depressieve gemoedstoestand, sociaal isolement
-problemen op het werk of weinig voldoening op het werk
-overbeschermende gezinsleden
-…
Het is van belang om deze factoren te inventariseren omdat ze een invloed kunnen hebben
op ‘fysieke’ genezingsproces met gevolgen voor o.a. de ziekteduur, quality-of-life,
absenteïsme en algemene psychische toestand van de patiënt. (Kendall, Linton et al. 1997)
Lage rugpijn is voor de beleidsmakers een belangrijk item. Lage rugpijn gaat
immers gepaard met grote lasten en kosten voor de maatschappij. Het
Research Directorate General van de Europese Commissie heeft een Europese
werkgroep opgericht voor de ontwikkeling van Europese evidence-based
aanbevelingen voor acute en chronische lage rugpijn in eerste lijn. Er zijn ook
aanbevelingen ontwikkeld voor bekkengordelpijn en ter preventie van lage
rugpijn. (van Tulder, Becker et al. 2006)
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II.

Spondyloartropathie en reumatoïde artritis

Medische beeldvorming van wervelkolom en voeten maakt deel uit van de diagnostische
uitwerking en follow-up van spondyloartropathie en reumatoïde artritis. Onder de noemer
van het concept spondyloartropathie vallen de volgende ziektebeelden: spondylitis
ankylosans, psorias artritis, reactieve spondyloartropathie, spondyloartritis in associatie met
inflammatoire

darmziekte

(IBD)

en

ongedifferentieerde

spondyloartritis.

Het

gemeenschappelijk ziektebeeld van spondyloartropathie is inflammatoire rugpijn, perifere
artritis, enthesitis en anterieure uveïtis. Onder het begrip inflammatoire rugpijn valt de
chronische lage rugpijn (meer dan 12 weken) en is enkel geldig als de klachten zich voor het
eerst manifesteren onder de 45 jaar. Bovendien moeten aan drie van de vier volgende
criteria worden voldaan: (1) ochtendstijfheid (meer dan 30 minuten), (2) wakker worden
door lage rugpijn in de tweede helft van de nacht, (3) geen verbetering van de klachten in
rust, wel verbetering met activiteit en (4) wisselende (links, rechts) gluteale pijn die uitstraalt
van de buitenzijde van de dij tot in de knie (la sciatique en bascule).
Er bestaan verscheidene diagnostische criteriasystemen voor spondyloartropathie. Het
systeem van de Europese spondyloartropathiestudiegroep (ESSG) legt vooral de nadruk op
het brede spectrum spondyloarthropathie. (Dougados, van der Linden et al. 1991) De Romecriteria die later gewijzigd zijn naar de New York-criteria, zijn klinisch bruikbaarder voor de
diagnose van spondylitis ankylosans. Eén van de criteria is de aanwezigheid op radiografie
van bilaterale sacroiliitis van graad 2 of meer, ofwel unilaterale sacroiliitis graad 3 of 4. (van
der Linden, Valkenburg et al. 1984) Verscheidene publicaties raden aan om een radiografie
van de sacroiliacale gewrichten als eerste beeldvormingsonderzoek te verrichten.
Conventionele radiografie heeft een hogere sensitiviteit dan MR voor structurele
veranderingen, maar MR is wel veel gevoeliger voor inflammatie bij patiënten met normale
bevindingen op radiografie. Bij een goede klinische praktijk zou dus eerst een radiografie
worden verricht. Indien het resultaat negatief is en er toch voldoende argumenten zijn voor
spondyloartropathie, kan een MR-onderzoek verricht worden.(Heuft-Dorenbosch, Landewe
et al. 2006; Guglielmi, Scalzo et al. 2009) Reeds 30% van de mensen in vroeg stadium van de
ziekte hebben radiografisch zichtbare veranderingen. De typische syndesmofyten zijn
meestal nog niet radiografisch zichtbaar in een vroeg (asymptomatisch) stadium. (Braun and
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Sieper 2006) Radiografieën van atypische gewrichten vormen geen indicatie (10D).
(Consilium 2010)
Reumatoïde artritis is erosieve artritis die zich bilateraal presenteert. Voorkeursplaatsen in
afnemende frequentie zijn de metacarpofalangeale gewrichten, proximale interfalangeale
gewrichten, polsen, metatarsofalangeale gewrichten, schouders, knieën, ellebogen, enkels,
midtarsale gewrichten, heupen en cervicale wervelkolom. In de diagnostiek staat de
radiografie van handen en voeten centraal. Alhoewel de radiografie van de handen normaal
kan zijn bij symptomatische klachten, kan de radiografie van de voeten bij symptomatische
handen reeds afwijkingen vertonen bij het (asymptomatische) metatarsofalangeaal Vgewricht (Consilium 2010). Tussen de atlas (C1) en de axis (C2) is er synovium en kapsel
aanwezig. De daar ontwikkelde pannus bij inflammatie kan het bot en ligamenten aantasten,
waardoor (sub)luxaties kunnen ontstaan. Ter hoogte van het articulatio atlantodentalis
kunnen er ook erosies van het bot en ruptuur van de ligamentum transversum atlantis
ontstaan. Een densfractuur met eventuele luxatie is eveneens mogelijk. Regelmatige
radiografische controle van de atlantodentale en atlantoaxiale gewrichten is derhalve
aangewezen omdat de complicaties niet gering kunnen zijn. Een radiografie is bij een
gekende reumatoïde artritis geen overbodige luxe preoperatief wegens de mogelijks
risicovolle intubatie. Een tweejaarlijkse controle is om de voorgaande redenen aanbevolen.
(Sommer, Kladosek et al. 2005; Mielants 2008)

23

3. Methodologie

III.

Rhinosinusitis

Sinusitis of de meer correcte term ‘rhinosinusitis’ is een ernstig probleem in de maatschappij
met een vermindering van de quality of life en een grote financiële weerslag. Jaarlijks
zouden 16% van de volwassenen te maken hebben met rhinosinusitis. (Anand 2004) Het
stijgend aantal klachten van rhinisinusitis heeft onder andere te maken met de stijgende
prevalentie van allergische rhinitis.

Rhinosinusitis wordt gedefinieerd als
Inflammatie van de neusmucosa en de paranasale sinussen met twee of meer
symptomen waarvan één nasale congestie en/of nasale afscheiding (anterieur of
posterieure drip):

-faciale druk of pijn
-vermindering of verlies van geur

En bovendien zijn endoscopische tekenen van :
-nasale poliepen en/of
-mucopurulente afscheiding van voornamelijk de middelste meatus en/of
-oedeem/mucosale obstructie van voornamelijk middelste meatus
En/of
wijziging op CT beeldvorming:
-mucosale verandering aan het osteomeataal complex en/of sinussen.

Rhinosinusitis kan onderverdeeld worden in verschillende types op basis van de duur van de
klachten: acuut (<12 weken symptomen versus chronisch ≥12weken symptomen). (Fokkens,
Lund et al. 2007; Fokkens, Lund et al. 2012).

Bij acute rhinosinusitis biedt beeldvorming geen extra informatie.(Hansen and Lund 2011)
Uitzonderlijk kan beeldvorming gebeuren bij zeer ernstige pathologie en argumenten voor
complicaties bij immuno-gecompromitteerde patiënten.

Het gebruik van radiografie voor diagnose bij acute of chronische sinusitus is niet nuttig door
de vele vals positieve en negatieve resultaten. Bovendien levert deze weinig specifieke
informatie op in vergelijking met andere technieken. (Jonas and Mann 1976; McAlister, Lusk
et al. 1989; Iinuma, Hirota et al. 1994)
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Symptomatologie alleen heeft een sensitiviteit van 89% en specificiteit van 12%. In een
recente studie is aangetoond dat 40% van de patiënten met symptomen bij een CTonderzoek negatief zijn voor die tekenen van sinusitis . (Ferguson, Narita et al. 2012) Een
andere studie toonde bovendien aan dat er in een controlegroep (totaal n=202; controle
n=24) 31% van de symptoom-negatieve groep een positieve CT-scan had. (Bhattacharyya
and Lee 2010)

Gemiddeld zou er in Europa een prevalentie zijn 10,9% van chronische rhinosinusitis volgens
de criteria van de European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps. (Tomassen,
Newson et al. 2011) Deze paper verwijst naar symptomatologie als diagnose voor chronische
sinusitis in de eerste lijn. CT kan echter niet beschouwd worden als de belangrijkste stap in
de diagnosestelling behalve bij unilaterale pathologie en alarmsymptomen. CT kan echter
wel de pathologie en de endoscopische bevindingen bevestigen na falen van therapie in
eerste lijn. Het gebruik van CT-scan voor sinuspathologie is de laatste 30 jaar
vertwintigvoudigd en in het kader van het ALARA-principe (As Low As Reasonably
Achievable) zijn er protocols ontwikkeld voor lagere dosis met dezelfde of zelfs betere

resolutie. (McCollough, Primak et al. 2009; Summers 2010; Hodez, Griffaton-Taillandier et al.
2011; Schell, Bauer et al. 2011) Bovendien is de technologie van de conebeam CT (CBCT) de
laatste decennia sterk ontwikkeld met nog lagere patiëntendosis. Bovendien kan CBCT de
paranasale sinussen weergeven in een zeer goede resolutie.(Zoumalan, Lebowitz et al. 2009;
Fokkens, Lund et al. 2012)

De Belgische aanbevelingen volgen deze literatuur volledig voor zowel de acute (15A) als
voor de chronische rhinosinusitis (16A). (Consilium 2010)
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IV.

Coloncarcinoom

Het Belgische Consilium beveelt in het geval van kanker een initiële radiografie van de thorax
aan als referentieonderzoek, wat nadien gemakkelijk kan worden herhaald. De blootstelling
aan medische ioniserende straling is in deze context minder relevant. Bovendien moet er
rekening worden gehouden met tal van follow-uponderzoeken in het kader van
trialprotocollen en niet om zuiver klinische redenen. De follow-up wordt dan bepaald door
het protocol dat gebaseerd is op voorgaande studies en expert opinions. Maligniteiten
worden doorgaans multidisciplinair behandeld en daardoor kunnen diagnose, stadiëring en
follow-up in belangrijke mate afwijken van het klassieke zorgpad van de pathologie.

Het Belgische Consilium heeft nochtans een basisschema voor verschillende maligniteiten
opgesteld (Appendix J). Aangezien de grote diversiteit van mogelijke abdominale
maligniteiten wordt alleen de voornaamste maligniteit verder uitgewerkt: coloncarcinoom.
In het geval van stadiëring van het coloncarcinoom wordt een bariumclysma vooropgesteld
indien de coloscopie faalt. Als alternatief kan een virtuele CT colonografie verricht worden.
CT is aangewezen bij stadiëring en de verdere uitwerking van de N-(lymfenodi) en
M(metastasen)-status. Bij een rectumcarcinoom is MR aangewezen voor T- en N-stadiëring.

In de follow-up wordt CT vooropgesteld bij vermoeden van abdominaal of pelvisch recidief
en hepatische- en longmetastasen. Een gericht MR of PET onderzoek is aangewezen in
geselecteerde gevallen. Het Consilium doet echter geen voorstellen voor het interval en de
termijn van de follow-up. (Consilium 2010)

In de literatuur zijn er interessante aanbevelingen te vinden van de American Society of
Clinical Oncology (ASCO) betreffende de follow-up. Deze zijn opgesteld door een expertpanel
uitgaande van drie meta-analyses van gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT) bij
colon- en rectumcarcinoom. Anamnese en klinische onderzoek om de drie à zes maanden
vormen de basis gedurende drie jaar. Het vierde en vijfde jaar na het vaststellen wordt om
de zes maanden een anamnese en klinisch onderzoek verricht. Om de drie maanden
postoperatief dient carcino-embryonaal antigen (CEA) bepaald te worden en dit gedurende
de eerste drie jaar.
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Qua beeldvorming beveelt het ANCO een jaarlijkse CT thorax-abdomen aan gedurende drie
jaar voor patiënten met hoger risico op herval en indien een curatieve operatie nog een
therapeutische optie blijft. Coloscopie wordt aangeraden vanaf drie jaar na operatie en
herhaling om de vijf jaar als het resultaat normaal is.

Studies hebben uitgewezen dat er een overlevingsvoordeel (25% lagere mortaliteit) is bij
opvolging met CT abdomen door de chirurgie voor gedetecteerde levermetastasen.(Chau,
Allen et al. 2004)
Radiografie van de longen, compleet bloedonderzoek en leverfunctietesten worden niet
aangeraden. Het standpunt van de radiografie en CT van de thorax wordt nog verder
besproken in het hoofdstuk Discussie.

V.

Acute abdominale pathologie

Het Belgische Consilium heeft in hoofdstuk G van de aanbevelingen reeds 35 pathologische
abdominale situaties vermeld. Als voorbeeld wordt het vermoeden van appendicitis
beschreven bij rechter fossa pijn.
Appendicitis blijft in de eerste plaats een klinische diagnose waarbij geen beeldvorming
vereist is bij een duidelijk klinisch beeld. Maar helaas is er vaak een onduidelijk klinisch beeld
zoals een atypisch pijnpatroon en onduidelijke bloedwaarden. Dan kan beeldvorming een
uitweg bieden om het vermoeden te bevestigen of te ontkrachten. Een studie in Nederland
heeft immers aangetoond dat er jaarlijks 2500 onnodige appendectomieën worden
uitgevoerd.(Bakker, Go et al. 2010)

Het Consilium vermeldt in de aanbevelingen betreffende abdominale infectie (25G):
‘Echografie wordt vaak het eerst uitgevoerd. Erg goed voor evaluaties van infecties in
het supramesocolisch of pelvisgebied. CT is beter voor lokaliseren of uitsluiten van
infectie, zeker in de post-operatieve periode. Bij vermoeden een compliceerde
appendicitis of een diverticulitis geniet CT de voorkeur.’
De plaats voor echografie en CT is niet echt afgelijnd bij een onduidelijk beeld van
appendicitis door het Consilium, maar er bestaan wel overzichtelijke diagnostische
algoritmes.
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Poletti et al. en Bakker et al. stelden elk een gelijklopend algoritme op voor diagnose van
appendicitis. In veel huidige klinische situaties wordt in geval van twijfel onmiddellijk
overgegaan tot CT omdat dit onderzoek het gemakkelijkst is uit te voeren en er dan een
volledig gedetailleerd beeld van het abdomen bestaat. Bovendien is CT niet operatordependent zoals echografie, kan de radioloog blijven verder werken aan het werkstation en
biedt dit mogelijkheden voor telediagnose. De laatste jaren eist echografie zijn plaats meer
op bij de uitwerking van appendicitis door het groeiend bewustzijn van de radioprotectie bij
arts én patiënt met dikwijls een jonge leeftijd. Beide algoritmes starten met echografie voor
de uitwerking van de klachten. Indien het resultaat van de echografie conclusief was, positief
of negatief met weinig klinisch vermoeden, of indien er een alternatieve diagnose kan
worden gesteld, wordt er geen CT meer uitgevoerd. Indien echografie niet-conclusief was,
wordt een CT met contrast uitgevoerd. Dit algoritme van Poletti had in de studie een
sensitiviteit van 98,8% en een specificiteit van 96,83% (n=183).(Poletti, Platon et al. 2011)
Bakker daarentegen raadt wel CT aan bij een negatief onderzoek.(Bakker, Go et al. 2010)

3.2.3. Beoordeling van de guidelines – tweede observer
Van iedere aanvraagepisode wordt bepaald per onderzoek welk geïndiceerd
is of niet, en welk alternatief onderzoek eventueel geïndiceerd is. Bij de
beoordeling hiervan wordt geen rekening gehouden met het resultaat van
het uitgevoerde onderzoek.

Op de verzamelde data is er een gerandomiseerde steekproef verricht van
130 aanvraagepisodes waarbij deze aanvragen tevens beoordeeld zijn door
een tweede observer-radioloog met meer dan 25 jaar ervaring in het
vakgebied. Hiervan zal ook de interobservervariabiliteit berekend worden.

De aanvraagepisodes (n=120) van het Universitair Ziekenhuis van Leuven,
zijn gerecruteerd door Drs. Terryn P. De verzameling van deze gegevens is
volledig gelijklopend gebeurd: Drs. Terryn heeft een opleiding gekregen bij
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de hoofdonderzoeker in methodologie van dit onderzoek en de gegevens
zijn verwerkt in dezelfde dataset. Deze aanvraagepisodes zijn ook
beoordeeld door de hoofdonderzoeker. De beoordeling van de Leuvense
onderzoeker is beschouwd als tweede observer waarvoor tevens een
interobservervariabiliteit is berekend.

3.2.4. Dosisanalyse
Het Consilium vermeldt ook bij ieder onderzoek wat de specifieke effectieve
dosis is. Daarvoor hanteren ze vijf klassen (0 tot IV) waarbij de laagste
klasse(0) geen dosis inhoudt (bijvoorbeeld echografie of MR), en de hoogste
klasse (IV), logischerwijs de hoogste specifieke dosis aanduidt (bijvoorbeeld
PET-CT).(Consilium 2010) In dit onderzoeksproject zal de dosis per
aangevraagd radiologisch onderzoek apart worden uitgerekend aan de hand
van minimale en maximale gemiddelde specifieke effectieve dosis gevonden
in de literatuur.(Hart D and B 2002; Mettler, Huda et al. 2008; UNSCEAR 2008;
Zoumalan, Lebowitz et al. 2009) Als bijlage is er een overzicht opgenomen.
(Bijlage K)

In vijf van de zeven deelnemende centra is per CT-onderzoek de CTDIvol en
DLP (mGy.cm) uit het dose report geëxtraheerd. Er zijn in de literatuur
verscheidene softwarepakketten beschreven die vanuit geregistreerde
CTDIvol- en DLP-waarden de effectieve dosis berekenen (uitgedrukt in mSv).
Het is essentieel te weten welke organen of regio tijdens elke scanfase zijn
bestraald om dit te berekenen, want de gevoeligheid voor ioniserende straling
is afhankelijk van het type weefsels zoals weergegeven in tabel 2. (Huda, Ogden
et al. 2008) Een uitgebreide dosisevaluatie valt echter buiten het bestek van

deze studie.
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3.2.5 Financiële analyse
Er wordt bij iedere aanvraagepisode voor elk uitgevoerd onderzoek berekend
wat de kostprijs is. Hierbij wordt rekening gehouden met artikel 17 van het
Koninklijk Besluit van 14 september
nomenclatuur

van

de

1984

tot

vaststelling

van

de

geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (‘Tekst van de
nomenclatuur’,

Hoofdstuk

V

‘Speciale

technische

geneeskundige

verstrekkingen’, artikel 17 en 17bis.). Dezelfde manier van berekenen
wordt toegepast om de kosten te evalueren bij theoretische toepassing van
de aanbevelingen.
De kostprijs van het medische beeldvormingsonderzoek wordt berekend aan
de hand van de rondzendbrief VI (3910/950) van 22 december 2010 van het
RIZIV. Alle instellingen in deze studie zijn als geaccrediteerd beschouwd.
Om een exacte kostprijs te berekenen worden alle kosten van het onderzoek in rekening gebracht
(inclusief de consultancehonoraria en de forfaits). De volgende nomenclatuurnummers zijn in acht
genomen:
-het specifieke nomenclatuurnummer van het

te onderzoeken lichaamsdeel of de te

onderzoeken lichaamsdelen, ingedeeld volgens artikel 17. Dit artikel beschrijft allerlei
voorwaarden betreffende combinaties van onderzoeken en het aanrekenen ervan. Indien
bijvoorbeeld tijdens één aanvraagepisode zowel lumbale wervelkolom als sacroiliacale
gewrichten worden aangevraagd, mag alleen de lumbale wervelkolom aangerekend worden
aan de patiënt/ het RIZIV. Voor deze studie wordt er echter rekening gehouden met beide
situaties: indien de aanvraagepisode gebruikt wordt voor een dosiscalculatie zal zowel de
dosis van de sacroiliacale gewrichten als de lumbale wervelkolom gebruikt worden; bij de
financiële analyse zal in casu alleen de kostprijs van de lumbale wervelkolom aangerekend
worden.
-nummer 460795: Consultancehonorarium voor de geaccrediteerde radioloog in een
ambulante setting. Dit mag onder andere aangerekend worden bij ieder CT- en MRonderzoek tijdens dit project van toepassing.
-nummer 460821: Consultancehonorarium voor de geaccrediteerde radioloog bij patiënt in
gehospitaliseerde setting. Dit honorarium mag eenmaal per opname aangerekend worden.
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-nummer 461016: Forfaitair honorarium per voorschrift en per dag in een ambulante setting
voor onder andere alle CT- en MR-onderzoeken die van toepassing zijn in deze studie.
-nummer 460972: Forfaitair honorarium per voorschrift en per dag voor alle technische
verstrekkingen inzake medische beeldvorming van artikel 17 § 1 die ambulant worden
uitgevoerd behoudens wanneer minstens één van de verstrekkingen vermeld onder 461016
of 460994 uitgevoerd wordt. Geen enkele aanvraagepisode maakt gebruik van
nomenclatuurnummer 460994 tijdens deze studie.

De berekeningswijze met de nomenclatuur gebeurt als volgt:
-ambulante radiografie: forfait per voorschrift en per dag (460972), vermeerderd met
de nomenclatuurnummers van de onderzoeken

-gehospitaliseerde radiografie: alleen nomenclatuurnummers van het onderzoek zelf
-ambulante CT-scan of MR-onderzoek: forfait per voorschrift en per dag (461016),
geaccrediteerde consultance forfait ambulant (460795) en de nomenclatuur van het
onderzoek.
-gehospitaliseerde CT-scan of MR-onderzoek: geaccrediteerde consultance forfait
ambulant (460821) en de nomenclatuur van het onderzoek.
Bij de analyse worden enkel de honoraria bestudeerd. Er wordt dus geen rekening gehouden met
rechthebbenden zonder of met (Omnio-statuut) voorkeurregeling. Met het nomenclatuurnummer
460784 ‘forfaitair honorarium inzake medische beeldvorming per opneming’ (dat bovendien variabel
is per instelling) wordt in deze studie geen rekening gehouden , want of een onderzoek meer of
minder wordt uitgevoerd, zal geen effect hebben op dit honorarium.
Een detail van de honoria kan teruggevonden worden als bijlage L.
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3.3 Steekproef kennis guidelines en radioprotectie
In het kader van dit onderzoek is het tevens opportuun om te weten hoe het gesteld is met
de kennis van de aanbevelingen en de radioprotectie van de aanvragende arts. Hiervoor is
een kleine verkennende studie opgezet in het UZ Gent. De deelnemende artsen zijn
assistent-specialist-in-opleiding van het eerste, tweede of derde master-na-master. Er is een
elektronische kennistest opgesteld op het Telerad-platform in verband met radioprotectie (9
vragen op totaal 13 punten) en de kennis van de aanbevelingen (16 vragen op totaal 25
punten). De vragen zijn consulteerbaar als bijlageL. Er is ook een korte elektronische
enquête afgenomen in verband met ‘de aanvraag van medische beeldvorming’. Deze
enquête wordt besproken in hoofdstuk 6.

Figure 4: Example of knowledge question about the Ottowa Ankle Rules recommendations.(Stiell,
McKnight et al. 1994)
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4.1. Uitgaven (Nationaal)
De globale uitgaven zijn de boekhoudkundige en statistische
gegevens over de uitgaven voor alle prestaties die terugbetaald
worden door de ziekteverzekering, verzameld door de Afdeling
Actuariaat en Budget van de Dienst geneeskundige verzorging van
het RIZIV. Alleen de gegevens van 2006 tot en met 2009 waren
beschikbaar voor deze studie. Indien er rekening wordt gehouden
met de demografische wijzigingen3, kan tussen 2006 en 2009 een
stijging van de gemiddelde uitgaven vastgesteld worden met 21,3%
voor België waarbij 17,2% voor Brussel, 22,3% voor Vlaanderen en
20.8% voor Wallonië. (RIZIV 2011) Indien hetzelfde wordt toegepast
op de toegeleverde data van de uitgaven voor medische
beeldvorming die onder artikel 17 en artikel 17 bis vallen en de
kosten vervolgens normaliseren volgens de demografie, is er een
stijging merkbaar van 22,1% (niet-genormaliseerd bedraagt de
stijging 24,9%). Over de volledige periode 2002-2011 bedraagt de
stijging van het radiologiebudget 30,1% (genormaliseerd) of 38,2%
niet-genormaliseerd. Het budget voor de medische beeldvorming
telde in 2003, 2006 en 2010 echter een negatieve groei van -1,3%
en in 2011 was er opnieuw een groei van 5,8%. Als de periode 20022011 wordt beschouwd, is er slechts een lichte groei (10,8%) van de
uitgaven voor radiografieën. De groei is negatief indien er rekening
wordt gehouden met de inflatie. De uitgaven voor echografie zijn
fors achteruitgegaan (-46,1%). De uitgaven voor MR en forfaits zijn
gestegen met ruim 80%, maar de koploper zijn de uitgaven voor CT
(+110,7%)
Table 5: Evolution of Belgian radiology budget (article 17 and
article 17 bis) over the period 2002-2011. Comparison with the
national health insurance expenses. (RIZIV 2011).

3

Bron: Statistiek België. FOD Economie. http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ Laatst geconsulteerd op
5/4/2012.
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Bij het budget voor de medische beeldvorming moet ook nog A3 en B3 financiering voor erkende
MR-toestellen worden verrekend. De A3 en B3 financiering ligt vast in het Koninklijk Besluit van 25
april 2002. Onderdeel A3 dient voor de investeringslasten voor zowel de uitrusting als de gebouwen.
Onderdeel B3 dient voor de:
-de kosten en onderhoud van de uitrusting van de lokalen,
- de kosten van verbruiksgoederen
-de algemene onkosten
-de kosten van verplegend en technisch personeel
-de administratiekosten
De A3-financiering bedraagt €148.736,11 en wordt niet geïndexeerd. De B3-financiering daarentegen
wordt wel geïndexeerd en bedroeg in 2007 gemiddeld €247.168,12 (2008: €259.945,69). Deze
financiering geldt voor 7 jaar na de installatie van het MR-toestel. In het jaar 2007 waren er 21
toestellen erkend in Wallonië, 37 in Vlaanderen en 16 in Brussel, wat de som brengt 74 erkende MRtoestellen in België. Een schatting met deze gegevens maakt dan het budget voor de financiering
voor MR op €29.296.913,02 in 2007 ((A3+B3)*74 erkende toestellen). Dat is in 2007 3,9% van de
totale uitgaven voor de medische beeldvorming die onder artikels 17 en 17 bis vallen.
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Figure 5: Graphical evolution of the expenses from table 5 (article 17 and 17 bis)

Figure 6: Cumulative representation of the expenses
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Er is eveneens een duidelijke verschuiving te zien in de verdeling van de uitgaven. De forfaits voor de
radiologie vormden in 2011 maar liefst 38,6% van de uitgaven, terwijl dit in 2002 nog 29,2%
bedroeg. Het budget heeft een lichte stijging ondergaan van 5,4% naar 7% voor MR-uitgaven en een
stijging van 16% naar 24,4% voor CT. De proportie voor radiografie en echografie is afgenomen,
respectievelijk van 25,6% naar 20,6% en van 23,8% naar 9,3%.

Figure 7: Evolution of X-ray expenses.
In de uitgaven voor radiografieën is er een lichte stijging voor muscoloskeletale radiografieën, maar
deze overschrijdt de inflatie niet. Er valt een toename van de proportie van screening mammografie
op te merken, te verklaren door de intensere campagnes voor opsporing van borstkanker. Een
afname wordt gezien bij urogenitale en abdominale radiografieën. Wel moet er rekening worden
gehouden met de stijging van het onderzoek CT abdomen (zie later): er is immers een verschuiving
van overzichtradiografieën van het abdomen naar (low dose) CT abdomen. De andere subdisciplines
blijven stabiel in uitgaven of leveren in als de inflatie wordt verrekend.
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Figure 8: Evolution of forfaits.
Zoals reeds aangetoond in grafiek 8, maken de forfaits een steeds groter deel uit van de
uitgaven voor de medische beeldvorming (38,6% in 2011). De bovenstaande en
onderstaande grafieken tonen aan dat deze forfaits regelmatig worden aangepast door het
RIZIV. Het verklaart de daling van de uitgaven voor medische beeldvorming in 2006 en 2010.
(Zie tabel 5) Het verschil per forfait is soms gering, maar de som maakt uiteraard wel een
groter verschil.
De forfaits kunnen worden opgedeeld in forfait per opname, consultance en een forfait per
voorschrift (zie Methodologie). Als de proporties van de forfaits worden bekeken van de
laatste negen jaar, kan er daar een verschuiving opgemerkt worden. Het forfait per opname
is gevoelig gedaald, met in 2011 nog een lichte stijging. De forfaits per voorschrift en de
consultancehonoraria maken daarentegen wel een grotere proportie uit van de uitgaven.
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Figure 9: Evolution of nomenclature of forfaits.

Figure 10: Cumulative distribution of forfaits: consultance (460670, 460703, 460795, 460821);
forfaits (460972, 460994, 461016) and per admission (460725, 460740, 460762, 460784).
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4.2. Leeftijd- en geslachtsdistributie
Aangezien het effect van ioniserende straling verschilt afhankelijk van de leeftijd
(Amis, Butler et al. 2007; Amis and Butler 2010), is het vanzelfsprekend nuttig om te
weten wat de distributie in België is van twee frequente onderzoeken waar er veel
ioniserende straling wordt gegenereerd: CT abdomen en CT wervelkolom. De
nomenclatuur staat echter niet toe om een opsplitsing te maken tussen CT lumbale
wervelkolom en CT cervicale wervelkolom zoals bij de radiografieën. Bij de
beoordeling van de resultaten dient deze restrictie mee in acht te worden genomen.
Daarnaast is het gecombineerde onderzoeken CT thorax-abdomen en CT hals-thoraxabdomen is onderzocht.

Figure 11: Age distribution for abdominal CT imaging in Belgium: females (data from 2011).
Uit tabel 6 blijkt dat een klein percentage (maximaal 2,8%) van de abdominale CT-onderzoeken
worden uitgevoerd op patiënten onder de 20 jaar en ongeveer 20% van de onderzoeken worden
uitgevoerd op patiënten tussen de leeftijd van 20 en 45 jaar. Het merendeel is echter boven de 45
jaar. Tussen de geslachten valt er weinig verschil in percentage bij de gecombineerde onderzoeken
op te merken, maar bij CT abdomen alleen ondergaan mannen relatief gezien 5% meer onderzoeken
boven de 45 jaar in hun eigen verdeling. In absolute aantallen is het verschil tussen de geslachten
gering (5 à 10% variatie). Er kan toename van de gecombineerde onderzoeken opgemerkt worden
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vanaf de leeftijd van 45 jaar. Het maximum van het aantal onderzoeken wordt bij vrouwen en
mannen bereikt tussen de 61 en 65 jaar. Dit valt te verklaren doordat de gecombineerde
onderzoeken overwegend ingezet worden in een oncologische setting (zie verder).
Bij beeldvorming van de rug worden bij patiënten jonger dan 20 jaar 16% meer radiografieën
genomen bij vrouwen dan bij mannen. Bij de meer geavanceerde technieken is er een opmerkelijk
verschil: 15% minder CT bij jonge vrouwen dan bij mannen en 44% meer MR bij vrouwen dan bij
mannen. Toch zijn 24% van de wervelkolomonderzoeken in deze jonge leeftijdscategorie nog
steeds een CT in plaats van een radiografie (nu 61%) met (veel) minder ioniserende straling of een
MR-onderzoek (nu 15%) zonder ioniserende straling.
In de leeftijdscategorie 21-45 jaar zijn 32% van de rugonderzoeken radiografieën, 40% CTonderzoeken en 28% MR-onderzoeken. Er gebeuren bij de vrouwen 10% meer radiografieën en CTonderzoeken en 28% meer MR-onderzoeken dan bij de mannen. Wellicht wordt dit mede verklaard
door de grotere prevalentie van inflammatoire gewrichtsziekten bij vrouwen.(van der Linden,
Valkenburg et al. 1984)

Table 6: Age and sex distribution of CT abdomen and spine imaging in Belgium (2011).
In de hogere leeftijdscategorie (>45 jaar) zijn 36% van de rugonderzoeken radiografieën, 41% CT- en
23% MR-onderzoeken. Het grote verschil ligt hier in de verhoudingen tussen het geslacht. Er
gebeuren 70% meer radiografieën, 40% meer CT-onderzoeken en 32 % meer MR-onderzoeken bij
vrouwen dan bij mannen. Verscheidene factoren dragen hiertoe bij:
-de grotere prevalentie van inflammatoire gewrichtsziekten bij vrouwen,
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-vrouwen zijn meer gevoelig voor osteoporotische indeukingsfracturen en
-de hogere leeftijdsverwachting van vrouwen.

Figure 12: Age distribution for abdominal CT imaging in Belgium: males (data from 2011).

Figure 13: Age distribution for spine imaging in Belgium: females (data from 2011).
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Figure 14: Age distribution for spine imaging in Belgium: males (data from 2011).

42

4. Positionering van de medische beeldvorming

4.3 Provinciale verschillen in de beeldvorming
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Figure 15: Regional distribution and evolution of spine imaging exams (X-ray, CT and MR). Data are
normalized to the number of inhabitants per province. Walloon region included Brussels.
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Spine – All (2010)

Spine – All (2006-2010)
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Figure 16: Regional distribution and evolution of all spine imaging exams (X-ray, CT and MR). Data are
normalized to the number of inhabitants per province. Walloon region included Brussels.
Om een beter beeld te krijgen tussen eventuele regionale verschillen zijn er tevens data opgevraagd
bij het RIZIV over het aantal onderzoeken per provincie. Deze gegevens zijn genormaliseerd volgens
het aantal inwoners voor een correctere representatie. Het is niet bekend of de inwoners vaak naar
een instelling gaan in een andere provincie, maar uit deze prospectieve studie blijkt dat er 94% van
de patiënten uit dezelfde provincie komen.
Op het vlak van lumbale radiografieën gebeurt het merendeel (58,5%) van de onderzoeken in
Wallonië, vooral in Henegouwen, Namen en Luik. De laatste vijf jaar valt echter een lichte toename in
Vlaanderen (Limburg) en lichte afname in Wallonië (Henegouwen) op te merken. 62,5% van de CTonderzoeken van de wervelkolom gebeuren in Wallonië, waar er ook een relatieve toename was
van 5,6%, terwijl er in Vlaanderen een relatieve afname was van 8%. Dit verschil wordt in Vlaanderen
gecompenseerd door toename in MR-onderzoeken van de wervelkom van 4% en in afname in
Wallonië van 4,4% waar relatief gezien 45% van de MR-onderzoeken betreffende de lumbale
wervelkom plaatsvinden. In het totaal van alle modaliteiten van de medische beeldvorming gebeuren
er 43% van de (lumbale) rugonderzoeken in Vlaanderen, vooral in provincie West-Vlaanderen. In
Wallonië is dat vooral in Henegouwen en Luik. De laatste vijf jaar was er geen grote toename of
afname van de aantallen in Wallonië of Vlaanderen betreffende de rugonderzoeken, behalve in
Limburg waar het aantal rugonderzoeken steeg met 4%.
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X-ray Abdomen (2010)

X-ray Abdomen (2006-2010)
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Figure 17: Regional distribution and evolution of
abdominal imaging exams (X-ray, US and CT).
Data are normalized to the number of inhabitants
per province. Walloon region included Brussels.
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Bij de abdominale beeldvorming is tevens de gecombineerde beeldvorming CT thoraxabdomen geïncludeerd bij CT abdomen. De meerderheid van de abdominale radiografieën
wordt in Wallonië uitgevoerd. Er is een afname van 6% in Wallonië (Waals Brabant, Brussel)
en een toename van 8% in Vlaanderen (Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen) de
laatste vijf jaar. De meeste abdominale echografieën worden in Wallonië uitgevoerd (56%).
De abdominale echografieën zijn echter in Vlaanderen met 9% toegenomen, terwijl ze in
Wallonië met 6% zijn gedaald. De provincie Luxemburg is de koploper op het vlak van aantal
abdominale CT’s (14%), gevolgd door Henegouwen en West-Vlaanderen. 60% van de
abdominale CT-onderzoeken worden uitgevoerd in Wallonië. Deze data kunnen niet
vergeleken worden over de laatste vijf jaar door wijzigingen in de nomenclatuur voor CT
abdomen.
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aanbevelingen

5.1 Profiel van de onderzochte populatie
5.1.1 Leeftijds- en geslachtsverdeling

Table 7: Age(year) and sex distribution for every study group: lumbar spine imaging, abdomen
imaging (also CT Abdomen combined with CT Thorax) and sinus imaging.

Figure 18: Boxplots age distribution for order episodes (from left to right): imaging of lumbar spine
(n=495), abdomen (n=255) and sinus (n=43).
De studie omvat 495 aanvraagepisodes voor lumbale beeldvorming, 255 voor abdominale
beeldvorming en 43 voor beeldvorming van de paranasale sinussen. De gemiddelde en mediane
leeftijd liggen het hoogst bij de abdominale beeldvorming. 56% van de deelnemers zijn vrouwen,
waarvan de grootste groep bij lumbale beeldvorming. De studiepopulatie voor sinus omvat de
jongste patiëntengroep. De mediaan en het gemiddelde bij lumbale studiepopulatie verschillen niet
veel. In de verkennende studie in het UZ Gent waren vrouwen gemiddeld 2,5 jaar ouder dan de
mannen.
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De meeste beeldvorming voor abdomen gebeurt op een hogere leeftijd dan de beeldvorming voor
sinus of wervelkolom (8 à 9 jaar ouder). In het totaal zijn er 792 aanvraagepisodes opgenomen in
deze studie.

Figure 19: Age distribution for imaging of lumbar spine, divided by sex (n=495).
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Figure 20: Age distribution for imaging of abdomen, divided by sex (n=255).

Figure 21: Age distribution for imaging of sinus, divided by sex (n=43).
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De beeldvorming van het abdomen kan verder opgedeeld worden in twee categorieën:
-beeldvorming in kader van oncologische setting (staging of follow-up)
-andere internistische redenen of abdominaal trauma
Abdomen or Thorax/Abdomen
Onco setting
Not onco
♀
♂
♀
♂
n'
Mean
Standard Deviation
25th Percentile
Median
75th Percentile
Minimum
Maximum

57

60

75

63

59,7

61,7

59,2

55,0

15,5

13,9

15,9

15,5

50,2

52,3

47,0

43,6

62,1

64,6

59,4

55,5

69,5

73,2

71,0

64,5

19

24

24

25

85

83

87

83

Table 8: Descriptives of
oncologic setting patients
and non-oncologic setting
patients for abdominal
imaging.

De mediaan ligt bij vrouwen in een oncologische setting 3 jaar hoger dan in een niet-oncologische
setting. Bij mannen ligt deze zelfs 9 jaar hoger. In een oncologische setting is de leeftijd op het
moment van onderzoek van CT abdomen gemiddeld 5 jaar ouder. Deze gegevens zijn een
bevestiging van cijfers op nationaal niveau dat gecombineerde CT-onderzoeken op oudere leeftijd
vooral voorkomen in een oncologische setting.

Figure 22: Boxplots age distribution for order episodes abdominal imaging: oncologic setting (left)
and non-oncologic setting (right).De onderste outlier bij de vrouwelijke oncologische patiëntengroep
is een patiënt tijdens de follow-up na een teratoma.
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Figure 23: Age distribution for imaging of abdomen in an oncologic setting, divided by sex.
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Figure 24: Age distribution for imaging of abdomen in a non-oncologic setting, divided by sex.
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5.1.2 Beschrijvende parameters
Tussen de disciplines onderling worden in het aanvraagpatroon grote verschillen geobserveerd. De
grootste vertegenwoordiger van verwijzers in de studie zijn de huisartsen (23%), gevolg door de
diensten interne geneeskunde (22%), orthopedie (15%), neurochirurgie (13%) en reumatologie (8%).

n=119

n=173

n=45

n=24

n=60

n=104

n=51

n=186

n=30

Figure 25: Distribution ordered examinations for each
department

MR van de lumbale wervelkolom is het meest
aangevraagde onderzoek (21%). Het was het frequentst
aangevraagde

onderzoek

(in

dalende

lijn)

bij

neurochirurgie (50%), orthopedie (39%) en huisartsen
(18%). Het tweede meest aangevraagde onderzoek is CT
lumbale wervelkolom (19,6%) bij huisartsen (34%),
orthopedisten (29%), spoed (24%) en neurochirurgen (15%). CT abdomen vervolledigt de top
drie (16%) en is het frequentst aangevraagd bij chirurgie (45%), spoed (33%), interne (28%)
en door huisartsen (20%).
Reumatologen combineren de meeste onderzoeken (20%), voornamelijk radiografieën.
Radiografie van de lumbale wervelkolom met een CT van de lumbale wervelkolom is zo één
van de meest gecombineerde onderzoeken tijdens deze studie. Alhoewel CT lumbale
wervelkolom één van de meest aangevraagde en in België één van de meest uitgevoerde
onderzoeken is (zie hoofdstuk 4), zijn er strictu sensu slechts enkele gespecialiseerde
indicaties voor CT lumbale wervelkolom.
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In de studie waren 86,5% van de deelnemers ambulant, wat van belang is voor de financiële
analyse in verband met de forfaits. 18,6% van de patiënten die zich aanmeldden op de
dienst Radiologie/Medische beeldvorming werden doorverwezen door de huisarts naar een
gespecialiseerde discipline. Sporadisch (3,4%) worden er onderzoeken aangevraagd zonder
een anamnese of klinisch onderzoek door een arts. Dit is soms gerapporteerd op de diensten
neurochirurgie, orthopedie, interne en spoed. Een aantal patiënten had immers geen arts
gezien op de spoeddienst of orthopedie en was gewoon naar de dienst medische
beeldvorming gestuurd met een aanvraag opgesteld door een iemand met een
administratieve functie. Vaak ontstaan er dan verkeerde aanvragen voor medische
beeldvorming, bijvoorbeeld een radiografie van de enkel bij een distorsie van de voet terwijl
de patiënt klinisch pijn heeft aan basis metatarsaal V waardoor er vals negatieve radiografie
mogelijk wordt. Enkele patiënten rapporteerden zelfs dat ze aan de administratief
medewerker maar moesten vragen welke onderzoeken ze wilden ondergaan, deze dan
aanduidde op het aanvraagformulier op een door een arts vooraf getekend
aanvraagformulier. Deze getuigenissen komen niet voor in verscheidene instellingen.
Gelukkig vormen deze praktijken een uitzondering op de goede klinische praktijk.
45,7% van de aangevraagde onderzoeken door internisten zijn reeds lang geplande
opvolgingsonderzoeken. Op de dienst chirurgie bedraagt dit 33%.
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Table 9: Overview orders from departments.
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5.1.3 Klinische informatie

In 99% van de aanvragen heeft de arts zelf het
initiatief genomen om een aanvraag voor de
medische beeldvorming te genereren.
Twee van de zeven (UZ Gent en Leuven)
deelnemende instellingen zijn overgestapt op
elektronisch

voorschrijven.

neurochirurgie,

De

disciplines

chirurgie en spoedopname

hebben zich hier het best aan aangepast.
Het vermelden van klinische informatie is bij de
meest artsen goed ingeburgerd. Op spoed
wordt meeste klinische informatie vermeld. De
minste klinische informatie komt van de
huisartsen (91%) en NKO-artsen (92%). Tijdens
de verkennende studie in het UZ Gent
vermeldden huisartsen slechts in 79% van de
aanvragen klinische informatie. Het ‘vermelden
van klinische informatie’ zegt niets over de
kwaliteit en relevantie van de informatie; vaak
worden er slecht een paar letters vermeld: SpA

Table 10: The order: way of ordering (electronic or
paper) and the presence of clinical information on
the order.

(Spondylitis Ankylosans), follow-up, controle,
pijn, postop, val, VKO (verkeersongeval),
maligniteit…
Hoe complexer de aangevraagde modaliteit (CT, MR), hoe meer klinische informatie er wordt
vermeld door de aanvragende arts, namelijk van 92% van de aanvragen bij radiografieën tot 96,4%
bij MR en zelf 98% bij een combinatie van modaliteit.
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Figure 26: The relationship between the complexity of the ordered examination and the presence of
clinical information and way of ordering.
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5.2 Aanvraagevaluatie
5.2.1. Beoordeling van de aangevraagde onderzoeken
Van iedere aanvraagepisode (n’=792) is er een tweedelige evaluatie gebeurd:
A) Is het aangevraagd onderzoek waarvoor de patiënt is geïncludeerd (dit wil zeggen
beeldvorming van abdomen, sinus of abdomen), geïndiceerd? Zo ja, dan gaat de
onderzoeker akkoord met de aanvrager en is er sprake van een geïndiceerde
aanvraag. Zoniet, blijven er twee opties open:
-geen beeldvorming nodig bij deze patiënt
-alternatieve beeldvorming zou beter zijn bij deze aanvraagepisode
(bijvoorbeeld MR lumbale wervelkolom in plaats van CT lumbale
wervelkolom)
B) Van iedere aanvraagepisode is in een database bijgehouden met:
- welke (multipele) onderzoeken zijn aangevraagd (n)
- de aanrekening van het onderzoek aan het RIZIV volgens de
combinatieregels van artikel 17 (A Ch)
-welke (eventueel alternatieve) onderzoeken wél geïndiceerd zijn (I)
-de aanrekening van het wél geïndiceerde onderzoek volgens de
combinatieregels van artikel 17. ( I Ch)

Tabel 11 toont een mogelijke reductie van 25,8% in het aantal radiografieën in deze
nationale studiepopulatie. Op het vlak van CT zien we een globale vermindering met 42,8%.
De vermindering van radiografieën en CT-onderzoeken wordt wel gecompenseerd door een
stijging van 15,1% op het vlak van MR . In deze onderzoekspopulatie zijn 14 abdominale
echografieën aangevraagd, maar er zouden indien de aanbevelingen gevolgd worden 16
nodig zijn (+14%).
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Op het vlak van beeldvorming van de sinussen is een reductie van 43% van het aantal
onderzoeken mogelijk. Bij CT abdomen is een potentiële daling van 20% haalbaar, terwijl in
het aantal gecombineerde onderzoeken CT thorax-abdomen amper een daling mogelijk is.
Vooral de reductie van het aantal CT-onderzoeken voor de lumbale wervelkolom springt in
het oog: -81,6%.

Table 11: Overview of the effect of the use the recommendations and article 17 on X-ray, CT and MR.
The research topics of this study are in bold. The other combined examinations in the order episodes
are listed for completeness.
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5.2.2. Interobserver variabiliteit

Table 12: Results of assessment of
the orders by first, second en
senior observer.

Twee

steekproeven

van

de

aanvraagepisodes (n’=792) zijn
tevens beoordeeld door een
tweede observer. De eerste
steekproef

bestaat

uit

de

volledige populatie van een
universitaire instelling (n’=120)
die

deelneemt

onderzoek.

aan

Deze

dit

tweede

observer is tevens een junior
Table 13: Cohen Kappa interobserver analysis for senior
observer.

radioloog.

De

tweede

steekproef is beoordeeld door
een senior radioloog met meer
dan 25 jaar ervaring in het
vakgebied.

De

steekproef

(n’=130) voor deze observer
willekeurig

gekozen uit de

volledige populatie (n’=792). Er
is rekening gehouden met de
distributie

van

de

drie

onderzoekssubjecten van deze
Table 14: Cohen Kappa interobserver analysis for second
observer.

studie (lumbale, abdominale of
sinuspathologie).

De senior
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radioloog heeft de aanvragen tevens kwalitatief beoordeeld (voor gedetailleerde versie, zie
appendix O)

De sterkte van de overeenkomst tussen de beoordelaars kan worden berekend door gebruik
te maken van de Cohen kappa (κ), een formule die gecorrigeerd is voor kans en rekening
houdt met zowel de positieve als negatieve overeenkomst. 4 (Landis and Koch 1977)
Tussen de eerste observer en de senior observer is er een degelijke overeenkomst
(Kappa=0,708) die nog frappanter is (Kappa=0,724) als er alleen wordt gekeken naar
‘akkoord’ of ‘niet-akkoord’ met de vooropgestelde aanvraagepisode. Tussen de eerste
observer en de tweede observer is er nog een sterkere overkomst (Kappa=0,751) en is de
overeenkomst zelfs bijna perfect als er alleen rekening wordt gehouden met ‘ akkoord‘ of
‘niet-akkoord’ met de vooropgestelde aanvraagepisode.

4

Sterkte van op een kans gecorrigeerde overeenkomst: κ<0: slecht; 0< κ <0,20: gering; 0,21< κ <0,40: tamelijk;
0,41< κ < 0,60: matig; 0,61 < κ < 0,80: degelijk; 0,81 < κ < 1,00: bijna perfect; 1: perfect.
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5.3 Dosisevaluatie
Het effect van de dosis op de totale gemiddelde effectieve dosis is niet te
onderschatten. In het totaal werd bij de 792 aanvraagepisodes een gemiddelde
effectieve dosis op die populatie gebruikt van tussen de 2986mSv en 3757mSv,
afhankelijk van de minimale en maximale dosis weerhouden uit de literatuur. (zie
bijlage K) De abdominale en lumbale beeldvorming zijn de grootste ‘verbruikers’ van
ioniserende straling van de onderzoekssubjecten in deze studie, respectievelijk 59 tot
66% en 25 tot 30% van de totale dosis op de onderzoekspopulatie. De CT-scan is
verantwoordelijk voor 90 tot 92% van de ioniserende straling in deze studie.
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Figure 27: Change of total effective dose when implementing the recommendations

De resultaten tonen vooral bij lumbale wervelkolom een grote mogelijke daling in de
ioniserende straling door een grote reductie in het aantal CT-scans van de lumbale
wervelkolom (-81,6%). Er is 20,5% reductie mogelijk bij abdominale beeldvorming waarbij
de daling in het aantal abdominale CT-onderzoeken evenwaardig is (-20%). Er is ook grote
reductie mogelijk bij beeldvorming van de sinus maar in absolute getallen is dit veeleer
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gering. Bovendien zijn in de instellingen die uitgerust zijn met conebeam CT in de praktijk
alle conventionele CT paranasale sinussen vervangen door CBCT waardoor er reeds een
grote reductie is ioniserende straling en toename in kwaliteit voor diagnostiek. (Zoumalan,
Lebowitz et al. 2009)
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5.4

Financiële evaluatie

Figure 28: Financial evaluation
Zoals beschreven in de methodologie, zijn de totale uitgaven berekend voor de studiepopulatie
rekening houdend met de nomenclatuur, forfaits per voorschrift, forfaits per opname en
consultance.
De totale uitgaven voor de onderzochte populatie bedroeg €90489,57. Indien de aanbevelingen
systematisch zouden zijn toegepast, is er een totale reductie mogelijk van 21,5% (tot €71076,48). De
grootste reductie kan bereikt worden bij CT-onderzoeken (-31,6%) door groot aantal minder CT
onderzoeken voor wervelkolom en abdomen. Het budget voor MR zou met 15,6% moeten toenemen
om aan de aanbevelingen te voldoen.
Om het overzicht te bewaren in de resultaten is er gekozen om de resultaten op te splitsen in een
Nederlandstalige en Franstalige groep. Hierdoor is Brussel samengevoegd bij Wallonië tijdens de
rapportering.
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Voor CT-onderzoeken is zowel in Vlaanderen als Wallonië een reductie mogelijk van ongeveer 30%
indien de aanbevelingen zouden worden gevolgd. In de Waalse ziekenhuizen is er echter een grote
stijging van 46% in budget voor MR nodig, terwijl dit in Vlaanderen maar 4,2% bedraagt. Voor
radiografieën is een daling merkbaar van 26%, terwijl er in Wallonië een stijging zou moeten zijn van
36% voor radiografieën. Er dient wel rekening gehouden te worden met een CT-bias in dit onderzoek
door een Franstalig ziekenhuis geïncludeerd. Doordat het ziekenhuis niet over MR beschikt, worden
enkel CT-onderzoeken uitgevoerd. Hierdoor zijn er meer niet-geïndiceerde CT-scans vergeleken met
andere ziekenhuizen. Aangezien deze gegevens meegerekend met de resultaten van de andere
Franstalige ziekenhuizen, zal er dus aan Franstalige kant volgens de guidelines iets meer naar MR
worden verwezen als alternatief onderzoek. (In de helft van de CT-onderzoeken in casu).
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Table 15: Financial calculation of reduction of costs if recommendations are followed in Belgium, Flanders and Walloon & Brussels.
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6. Verkennende studie bij artsen in verband met
aanbevelingen
enbeeldvorming
aanvragen
6. Verkennende studie bij artsen radioprotectie,
in verband met radioprotectie, aanbevelingen
en aanvragen van medische
6.1 Populatiebeschrijving
In het totaal namen tijdens
deze verkennende studie 47
assistent-specialisten-inopleiding

deel

aan

het

onderzoek. Ongeveer 1/8 van
de assistenten bestonden uit
een groep orthopedisten en
een groep radiologen,

en

ongeveer één vierde waren
telkens internisten, chirurgen
of artsen uit andere disciplines

ntot= 47
Figure 29: Pie chart of distribution of participants

(neurologie,

oogheelkunde,

NKO, en psychiatrie)
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6.2

Kennis radioprotectie en aanbevelingen

%

Figure 30: Boxplots of results test knowledge recommendations and radioprotection: all

Er is een groot verschil in score tussen de spreiding van de kennis van aanbevelingen en
radioprotectie. Er is niet gewerkt met giscorrectie. De spreiding van de score radioprotectie
ligt met de mediaan onder de 40% en het bereik is bijna het volledig mogelijke
percentagebereik. De score van de kennis ligt mediaan wel boven de 60% met enkele
uitschieters boven de 90%.
Als de resultaten opgesplitst worden per discipline, wordt een gelijklopende distributie
vastgesteld voor de chirurgen en internisten. De orthopedisten hebben een hogere score
betreffende de kennis van aanbevelingen, maar ook een duidelijke hogere score voor
radioprotectie. De categorie ‘Andere disciplines’ scoren het laagst. De radiologen scoren het
hoogst van alle disciplines voor zowel kennis van de aanbevelingen als kennis van
radioprotectie.
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De radiologen zijn constant bezig met medische beeldvorming, en het lijkt logisch dat deze
categorie de aanbevelingen het best beheerst. Radiologen worden bovendien ook extra
geschoold over radioprotectie. De hoge score van de orthopedisten kan verklaard worden
door het frequente beroepsmatige contact met de beeldvorming, zowel diagnostisch als
voor therapeutische akten. Uit deze resultaten van de verkennende studie zou men een
hypothese kunnen opstellen dat hoe meer een arts beroepsmatig in contact komt met de
medische beeldvorming, hoe meer kennis deze bezit omtrent aanbevelingen en
radioprotectie.

%

Figure 31: Boxplots of results test knowledge recommendations and radioprotection: disciplines
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7.1 De aanvraag en klinische informatie
Uit dit onderzoek is gebleken dat in 99% van de aanvragen de arts zelf het initiatief neemt
om het voorschrift voor medische beeldvorming op te stellen. In 97% van de gevallen is deze
aanvraag ook ondertekend door de arts zelf, terwijl de andere aanvragen ondertekend zijn
door een verpleegkundige of een administratief medewerker. In al deze gevallen was dat in
de context van een oncologische opvolging waarbij de patiënt enkele weken of maanden op
voorhand een aanvraag opgestuurd krijgt voor zijn of haar controleonderzoek.
Onderzoek tijdens het voorjaar van 2011 in het UZ Gent op de dienst Radiologie heeft echter
aangetoond dat op een spoedafdeling slechts 56% van de aanvragen door de arts zelf wordt
verricht. Dit is te wijten aan de inclusie van andere onderzoeken in die studie zoals
beeldvorming van de enkel en/of voet, cervicale wervelkolom en ook lumbale wervelkolom.
De beeldvorming van enkel/voet was in bijna 70% van de gevallen door een verpleegkundige
opgesteld zonder dat de patiënt een arts had gezien. Dit is inherent aan de organisatie van
de spoed. Er wordt op de spoeddienst van het UZ Gent altijd elektronisch aangevraagd. Een
verpleegkundige kan zelf een radiografie van een enkel en/of voet aanvragen, maar kan wel
geen radiografie of CT van een wervelkolom aanvragen, wat het nu het lagere percentage
verklaart.
Alhoewel in 2006 een studie op de spoed in UZ Gent heeft aangetoond dat een arts toen
maar 23% van de aanvragen zelf schreef, schrijven de artsen momenteel vaker zelf de
voorschriften (93,7%). In het UZ Gent is er daarvoor een wijziging uitgevoerd in de
elektronische aanvraagmodule in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Vroeger konden
verpleegkundigen zelf nog onderzoeken elektronisch aanvragen. Dit wordt niet meer
toegestaan voor wervelkolom (maar wel nog voor onder andere enkel/voet en knie). De
organisatie van een dienst en de IT kan dus meebepalend zijn. Er wordt meer klinische
informatie vermeld in vergelijking met 2006: 83% versus 95,6%. Waar het in het UZ Gent niet
verplicht is door de aanvragers elektrisch aan te vragen, is dat exclusief in het UZ Leuven.
De studie heeft niet de kwaliteit van de klinische informatie beoordeeld, maar zoals eerder
aangehaald is de ‘klinische informatie’ op het aanvraagformulier soms heel pover en niet
relevant. Tijdens het uitvoeren deze studie zijn er een paar interessante ideeën en
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toepassingen gezien om de kwaliteit van de klinische informatie te verbeteren en zo ook de
kwaliteit van de beeldvorming:
-In het AZ Groeninge en UZ Leuven wordt op het aanvraagformulier naast ‘klinische
informatie’ ook expliciet gepeild naar de ‘klinische vraag’. Er wordt immers vaak
informatie gegeven, maar een klinische vraag van de aanvragende arts blokkeert
soms.
-In het CHU de Charleroi wordt aan de patiënt bij een CT-of MR-onderzoek van de
lumbale wervelkolom gevraagd om een bijkomend formulier in te vullen waar gepeild
worden naar de klachten van de patiënt (uitstralende pijn, paresthesieën, motorische
uitval, lokalisatie…) (zie bijlage N) . Dit formulier verschaft de radioloog heel wat
bijkomende en gedetailleerde informatie om het resultaat van de beeldvorming te
interpreteren. Dit formulier is opgesteld door Dr. Tack Dennis. Hetzelfde wordt
gedaan bij een MR mammografie.
-In

het

Erasme

verloopt

de

aanvraagprocedure

voor

MR

neuro

(wervelzuilbeeldvorming wordt hier ook bij de subdiscipline neuroradiologie
gerekend) als volgt: bij het maken van een afspraak voor MR moet de patiënt zijn
aanvraag bezorgen aan de dienst Radiologie/Medische beeldvorming. Pas na een
evaluatie van de aanvraag door een staflid (Prof. Dr. em. Balériaux), krijgt de patiënt
zijn definitieve afspraak. Het staflid kan zo de volledigheid van klinische informatie en
de graad van urgentie bepalen van het onderzoek en de aanvragende arts eventueel
wijzen op een alternatief onderzoek.
Radiologen proberen creatief te zijn om de kwaliteit van de hen toegeleverde informatie te
verbeteren. Bovendien mag er gezegd worden dat het gebrek aan goede klinische informatie
en klinische vragen leidt tot frustratie bij de radiologen, wat hun werk bemoeilijkt om een
kwaliteitsvol

onderzoek

uit

te

voeren

en

af

te

leveren.

Een mogelijke oplossing ligt waarschijnlijk in de combinatie van de drie voorbeelden door
middel van een intelligente, klinische ondersteunde, elektronische voorschriftmodule voor
medische beeldvorming om de aanvragende arts te ondersteunen (zie verder).
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7.2 De juiste plaats van beeldvorming
7.2.1 De mogelijke reductie bij het volgen van aanbevelingen.
Als de cijfers betreffende het aantal onderzoeken vergeleken worden met de verkennende
studie op het UZ Gent, is de reductie van het totaal aantal radiografieën nagenoeg hetzelfde.
Op het vlak van CT worden de resultaten nog scherper gesteld op nationaal niveau met een
81,6% reductie van het aantal CT-onderzoeken van de lumbale wervelkolom in plaats van
72% reductie in de Gentse studie. Daarbij moet worden opgemerkt dat één van de zeven
instellingen niet over MR-toestel beschikt. Daar oordeelden de observers dat tot 94,6% van
de onderzochte aanvragen voor CT lumbale wervelkolom niet geïndiceerd was, maar dat wel
bij een kwart een radiografie geïndiceerd was en bij de helft van deze patiënten een MRonderzoek een alternatief was. Het aantal MR-onderzoeken steeg in de Gentse studie met
37%, terwijl nu op nationaal vlak is gebleken dat er maar nood is aan 12% meer MRonderzoeken. Waarschijnlijk is dit te wijten aan de bias door een universitair centrum met
de tertiaire pathologie.
Als er wordt gekeken per beroepscategorie, kan bij 95% van de aanvragen voor CT lumbale
wervelkolom bij huisartsen (n=74) CT niet geïndiceerd zijn, maar dat in 15% van de gevallen
MR een beter onderzoek is (n=11) of dat er eerst een radiografie is aangewezen (n=6) bij 8%
van de patiënten. Bij de diensten spoed en orthopedie kan er in drie van de vier
aangevraagde CT lumbale wervelkolom, een alternatief beleid worden voorgesteld door
middel van radiografie of MR. Het kan blijken dat er geen beeldvorming noodzakelijk is.
Orthopedisten zouden 15% meer aanvragen doen van MR en voor 13% meer radiografieën
(percentages op financiële cijfers berekenend).
Bij CT abdomen wordt er maar een mogelijke daling gezien van 10% voor aanvragen door
internisten of chirurgen bij het volgen van de guidelines. Bij de abdominale CT-onderzoeken
aangevraagd door huisartsen zijn er 43% van de aanvraagde CT-onderzoeken nietgeïndiceerd volgens de aanbevelingen. Meestal is expectatio, echografie of coloscopie het
alternatief in het beleid.
Er worden tevens te snel beeldvormingsstudies uitgevoerd bij klachten van rhinosinusitis.
Meer dan 80% van de sinusonderzoeken zijn niet geïndiceerd indien aangevraagd door de
huisarts. Bij de NKO-arts bedraagt dit gemiddeld 20%.
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Een deel van de onderzoeken die gebruik maken van X-stralen worden uitgevoerd via
zelfverwijzing door niet-radiologen, zonder enige controle en zijn tevens een nietverwaarloosbare bron van ioniserende straling voor de bevolking. Deze studies zouden ook
moeten worden geregistreerd en gereglementeerd.
7.2.2 Opvolging van abdominale oncologische patiënten met CT Thorax
Tijdens de studie is er een duidelijk provinciaal verschil opgemerkt in de opvolging van
oncologie patiënten. Sommige

artsen

vragen

bij de

opvolging van

risicovolle

coloncarcinomen een CT abdomen, echografie lever en radiografie van de longen aan, terwijl
andere andere artsen een CT thorax-abdomen aanvragen. In de Belgische praktijk is er
m.a.w. geen consensus.

Het panel van de American Society of Clinical Oncology erkent dat er minder evidentie is
voor de opvolging van de longen dan voor de lever met CT. Toch raadt de ASCO een CT van
de thorax aan omwille van de volgende redenen:
-de studie van Chau et Al toonde het grootste herval intra-abdominaal, maar de
grootste proportie van resecteerbare letsels werd gevonden bij de CT thorax.
-longmetastasen hebben minder verhoogde CEA-waarden zodat deze moeilijker
detecteerbaar zijn dan levermetastasen.
-longmetastasen zijn even frequent als levermetasen bij rectumcarcinoom waarbij de
longmetastasen de grootste resecteerbare groep vormen.(Tepper, O'Connell et al.
2002)
-de discussie rond de opvolging met radiografie van thorax is hiermee van de baan.

Alhoewel er een extra kost is door de extra CT thorax, dient men rekening te houden met de
volgende zaken:
-Er zijn geen studies die het tijdsinterval voor opvolging aanduiden. Jaarlijks
onderzoek gedurende drie jaar lijkt wel degelijk goed gebaseerd volgens de studie
van Chau et al., alhoewel één derde van de patiënten in die studie symptomen
vertonen van longmetastasen.
-Opvolging is overbodig bij patiënten die geen curatieve (partiële) leverresectie of
lobectomie kunnen ondergaan.
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-Routinematige combinatie van CT van abdomen én klein bekken is onnodig,
aangezien er maar bij weinig patiënten een curatieve resectie mogelijk is. CT bekken
is wel aangeraden bij een rectumcarcinoom dat geen nabehandeling gehad heeft met
radiotherapie. Op budgettair vlak stelt de combinatie CT abdomen en bekken geen
probleem in België aangezien dit onder één nomenclatuurnummer valt.
-Het panel heeft wel moeilijkheden om te bepalen wie een patiënt met een ‘hoog
risico’ is. Normaal wordt aangenomen dat iemand een positieve lymfeklier een hoger
risico heeft, maar dit wordt in feite vooral bepaald door de arts en patiënt bij het
begin van de follow-upperiode. Soms kunnen patiënten met een stadium 2
carcinoom met een ‘laag risico’ intensere follow-up vereisen en een patiënt met een
zogenaamd ‘hoog risico’ een minder intense follow-up. Indien de patiënt met een
laag risico toch intensere opvolging wil, zou deze beter counseling krijgen in plaats
van meer testen. (Desch, Benson et al. 2005)

In 2004 is er al in België een studie uitgevoerd op 1000 aanvraagepisodes voor
verschillende modaliteiten (conventionele radiografie, CT, MR, echografie en
mammografie) van alle pathologieën die zich aanboden op een dienst radiologie.
Globaal gezien waren er toen 74,4% aanbevelingen conform de aanbevelingen van
het Consilium Radiologicum. CT-scan scoorde 59,7%, MR 88% en radiografie 53,4%. In
deze nieuwe studie zien we tevens wordt diezelfde trend geobserveerd: MRindicaties beter worden opgevolgd dan de CT-indicaties. Ook op het vlak van
radiografie blijft er overconsumptie in België. Van Breuseghem et al. berekende een
budgetbesparing van 13,5%. Deze auteur merkte in 2004 al dat, net zoals in deze
studie, de huisartsen de aanbevelingen minder goed opvolgen dan de specialisten. De
moeilijkheid van de studie was dat er bij de onderzoeken niet voldoende klinische
informatie beschikbaar was om een goede beoordeling te geven van de indicatie van
het onderzoek.(Van Breuseghem and Geusens 2006) Hieraan probeerde het huidige
onderzoek tegemoet te komen door bij iedere patiënt een nieuwe anamnese en
klinisch onderzoek te verrichten.
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7.2.3 Het opvolgen van de aanbevelingen
De redenen waarom artsen dikwijls een niet-geïndiceerd onderzoek aanvragen is
divers. Bijvoorbeeld bij de CT lumbale wervelkolom zijn er verscheidene verklaringen.
Acute lumboischialgie (zonder neurologische uitval) kan zeer veel pijn doen. Als de
patiënt de (huis)arts consulteert, verwacht deze patiënt ook dat deze snel geholpen
wordt. De gouden standaard voor beleid is pijnstilling en relatieve rust. Dikwijls is de
patiënt ongerust over de ernstige pijn en bij een eventueel vervolgconsult kan de
behandelde arts weinig doen behalve de conservatieve therapie. De tevredenheid
van de patiënt zal bijgevolg groter zijn bij een arts die ‘eens verder kijkt’ dan bij de
arts het conservatieve beleid volgt, al of niet onder ‘druk’ van de patiënt zelf. Eens de
arts beslist heeft om dan toch beeldvorming te laten verrichten, komt de beslissing
‘welke beeldvorming?’. Een radiografie kan onder andere degeneratief discuslijden of
spondylolyse aantonen, maar het geeft geen anatomische informatie over een
eventuele hernia. CT kan deze informatie wel geven. MR is een meer anatomisch
gedetailleerde techniek en bovendien zonder ioniserende straling. In de
nomenclatuur worden MR wervelkolom en CT wervelkolom gelijkwaardig vergoed.
Een CT-onderzoek kan de aanvragende arts binnen de 24uur laten uitvoeren, terwijl
de wachtlijst voor MR-onderzoek oploopt van enkele weken tot enkele maanden
(afhankelijk van onderzoek en regio). Aangezien de acute en pijnlijke pathologie zal
de arts voor CT kiezen. Indien er tijdens het CT- of MR-onderzoek dan iets gezien
wordt dat misschien de klachten van de patiënt kan verklaren van de acute
lumboischialgie, is vaak expectatio en/of conservatief uiteindelijk toch het verdere
beleid…

Het werkelijk volgen van aanbevelingen kan, zoals hier aangetoond, leiden tot een
grote reductie van het aantal aanvragen voor medische beeldvorming. Er worden
echter verscheidene redenen beschreven waarom een arts terughoudend is om de
aanbevelingen toe te passen(Cabana, Rand et al. 1999; Van Breuseghem and Geusens
2006; Hendee, Becker et al. 2010):
-gebrek aan kennis van de aanbevelingen
-het toepassen van aanbevelingen onderdrukt de autonomie
-arts gaat niet akkoord met de aanbevelingen
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-aanbeveling is niet toepasbaar op de patiënt
-uit gewoonte, altijd al zo gedaan
-geen motivatie om de aanbevelingen toe te passen
-het toepassen is niet organiseerbaar en kost te veel tijd
-organisatie van de gezondheidszorg (terugbetaling, beschikbaarheid…)
Die terughoudendheid tegenover de aanbevelingen kan door onder andere educatie
en beleid gereduceerd worden. De sensibiliseringscampagne van het RIZIV is alvast
een goed begin. Het resultaat van de sensibilisering moet worden opgevolgd. Een
bijkomende dynamische website, analoog de veel geconsulteerde website van het
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (www.bcfi.be), zou zijn nut
kunnen bewijzen. De website moet ook constant geüpdatet worden met de recentste
vernieuwingen in de medische beeldvorming. Een prijsindicatie per onderzoek zoals
bij geneesmiddelen heeft in het verleden al zijn nut bewezen. (Cummings, Frisof et al.
1982) De bedoeling van de prijsinformatie is niet om medische beeldvorming af te
raden, maar wel om er doelbewuster mee om te gaan.
Deze studie heeft duidelijk aangetoond dat een reductie van gemiddelde effectieve
dosis mogelijk is door het volgen van de aanbevelingen. De grootste aanwijsbare
verantwoordelijke voor de hoge dosis is de CT-scanner. Er zijn twee oorzaken van
overmatig CT-gebruik: verkeerde indicatiestelling en de wachtlijsten voor MRonderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat huisartsen heel vaak een CT-onderzoek
voorschrijven terwijl een MR een uitstekend –en beter- alternatief vormt. Een
specifieke sensibilisering van de huisartsen dringt zich op. Wachtlijsten voor een MRonderzoek zorgen voor onnodige overconsumptie van CT, want de artsen én de
patiënten moeten te lang wachten voor ze een MR-onderzoek kunnen uitvoeren. Een
uitbreiding in de mogelijkheden voor een MR-onderzoek is daarom een vereiste. Dit
vraagt keuzes om meer personeel in te zetten op de huidige toestellen (uitbreiding
onderzoekstijden) of om extra MR-toestellen aan te schaffen. Het huidige beleid
induceert immers vermijdbare (!) lethale maligniteiten.
De reden van het ‘medicolegale aspect’ alleen is niet voldoende om beeldvorming te
verrichten. Iedere aanvraag moet een klinische grond hebben. Een defensieve
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houding en de uitvoering van beeldvorming heeft zelfs negatieve gevolgen voor de
kwaliteit van de zorg, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de andere
patiënten. Het praktiseren van defensieve geneeskunde induceert bovendien een
grote kost voor de maatschappij. (Rubin and Mendelson 1994; DeKay and Asch 1998;
Kessler, Summerton et al. 2006)
Het

RIZIV

heeft

ook

reeds

opgemerkt

dat

veel

onderzoeken

en

onderzoekstechnologieën onderling gecombineerd worden. Deze bevindingen
worden gestaafd in dit onderzoek. Een wijziging in de manier van aanvragen dwingt
zich op. Iedere aanvraag zou waar mogelijk verantwoord moeten worden voor welke
indicatie een onderzoek wordt aangevraagd. De arts mag uiteraard afwijken van de
aanbevelingen, maar zou dit wel moeten motiveren. Die feedback is belangrijk om de
kwaliteit van de aanbevelingen te verbeteren. Het zou onmogelijk moeten zijn om in
eerste instantie meerdere onderzoekstechnieken en indicaties per aanvraagepisode
te combineren. Er zou een ‘cascade’-aanvraagsysteem moeten komen. Bijvoorbeeld:
de arts vraagt een radiografie en MR-onderzoek aan voor lumboischialgie sinds
vijftien weken. Volgens de aanbevelingen moet ieder MR-onderzoek voorafgegaan
worden door een radiografie. Er zijn twee manieren mogelijk bij een cascadesysteem:
(a) de radiografie wordt uitgevoerd en het resultaat wordt besproken bij de
aanvragende arts en die beslist dan of verder onderzoek met MR noodzakelijk is aan
de hand van het klinisch verhaal, of (b) de radiografie wordt uitgevoerd en de
radioloog beslist vervolgens aan de hand van de klinische inlichtingen en klinische
vraag van de arts of een MR-onderzoek meer informatie kan geven dan een
radiografie alleen. Om dit te realiseren moet de organisatie op de dienst Radiologie
wel wijzigen om een vlotte praktijk mogelijk te maken.
De digitale aanvraag is essentieel voor een goede organisatie van de klinische
praktijk. Dat een kritieke en drukke dienst zoals de Spoedafdeling alles elektronisch
voorschrijft in UZ Gent en Leuven, bewijst dat het een kwestie van organisatie en
initiatief is. Een aanvragende arts kan bovendien door een intelligent systeem
feedback krijgen in verband met de indicatiestelling. Het systeem vereist ook dat er
betere klinische inlichtingen worden gegeven want dit is momenteel een pijnpunt bij
sommige disciplines (Hoe lang? Waar? Wanneer? Reeds medische beeldvorming?).
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Op eenvoudige manier kan de elektronische voorschrijfmodule een overzicht geven
van voorgaande (relevante) onderzoeken om de aanvragende arts erop attent te
maken dat er reeds beeldvorming is gebeurd waarvan hij geen weet heeft. Daarom is
het noodzakelijk om ook een (nationale) centrale database te creëren met alle
aanvragen van medische beeldvorming waar het resultaat geconsulteerd kan worden
(kan ook uitgebreid worden voor andere disciplines). In de database kunnen ook de
links opgenomen worden naar de server van de instelling waar de beeldvorming is
uitgevoerd. Een studie van het Massachusetts General Hospital was veelbelovend
voor deze manier van werken. Het toonde een significante afname van onderzoeken
met lage indicatiegraad.(Vartanians, Sistrom et al. 2010) Op deze manier wordt
inefficiënte overconsumptie vermeden; er gebeurt in België immers heel wat medical
shopping. De huidige technologie bewijst dat het kan borg staan voor de privacy van
de patiënt. Er is in 2012 een studie gepubliceerd door het IMA (Intermutualisch
Agentschap) over het mogelijk nut van een centraal (nationaal) register met alle
beeldvormingsonderzoeken. Uiteraard was er een positief advies hieromtrent.
De module van het elektronisch voorschrijven kan worden gekoppeld aan een
centrale elektronische registratie per patiënt met alle geïmplanteerde devices. Het
programma kan zo automatisch een contra-indicatie detecteren (MR!) en vermijdt op
deze wijze veel problemen.
In de Verenigde Staten van Amerika is er een wil voor verandering en hebben de
nationale instellingen ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de toekomst om
de kwaliteit van zorg te vergroten en om het budget onder controle te houden. Het
Institute of Medicine (National Academy of Science) heeft in 2003 vijf competenties
samengesteld dat iedere gezondheidsmedewerker moet nastreven voor goede zorg:
(1) oriënteer de zorg volgens het ‘patiënt centraal’-principe, (2) werk met
interdisciplinaire teams, (3) maak gebruik van evidence-based practice, (4) verhoog
de kwaliteit en (5) gebruik informatica.(IOM 2003) Als die competenties nagestreefd
worden, zal die een merkbare invloed hebben op de overconsumptie in de medische
wereld volgens het Amerikaanse National Quality Forum.(NPP 2008)
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Hendee et al. identificeert in 2010 heel wat factoren die overconsumptie
beïnvloeden:
- betalingsmechanismen en de organisatie ervan: de basis in het Belgische
gezondheidszorg systeem is fee-for-service: per medische prestatie wordt er betaald.
Er is een trend naar forfaitisering per pathologie aan de hand van o.a. ‘Minimale
Klinische Gegevens (MKG)’-registratie in het ziekenhuis of betaling per zorgtraject
(bv. Diabetes-zorg traject).
-de gewoonte van de voorschrijvende arts,
-bijkomende beeldvorming voor dezelfde pathologie die geen meerwaarde biedt,
-defensieve geneeskunde,
-gemiste educationele kansen wanneer niet-geschikte beeldvorming wordt
aangevraagd,
-duplicaten aanvragen.
Deze bevindingen zijn niet nieuw. Bijna 40 jaar geleden bracht Hall reeds deze
pijnpunten naar voren. (Hall 1976) Hendee bracht ook enkele voorstellen die
voorgesteld waren tijdens de bijeenkomst van de American Board of Radiology
Foundation

(2009).

De

aanbevelingen

moeten

over

evidence-based

geschiktheidscriteria beschikken. Deze richtlijnen moeten worden gebruikt in het
aanvraagsysteem en het uitvoeren van de aanvraag. Het is belangrijk dat de
aanvrager daarbij ondersteund wordt in de klinische praktijk. Educatie over het
belang en nut van medische beeldvorming is van belang voor de arts, patiënt en
bevolking. Hendee brengt ook naar voren dat de beeldvorming in een
geaccrediteerde

instelling

moet

gebeuren.

Zelf-verwijzing

en

defensieve

geneeskunde moet aangepakt worden. Hij pleit ook voor een verandering in het
(Amerikaanse) terugbetalingssysteem.(Emanuel and Fuchs 2008; Hendee, Becker et
al.

2010)

79

7. Discussie en conclusie

7.3 Conclusie
-Interregionale verschillen op het vlak van CT- en MR-gebruik voor lumbale
pathologie. Hogere frequentie en groei op vlak van CT en MR in respectievelijk
Wallonië en Vlaanderen.
-Geen significant verschil in budgetreductie tussen Vlaanderen en Wallonië in deze
studiepopulatie. Wel op het vlak van gebruik van de modaliteiten zelf.

-Lumbale beeldvorming: verschuiving mogelijk van CT naar MR (stijging van ongeveer
12%). CT reduceert met 81%. Aantal radiografieën blijven gelijk.

-De totale gemiddelde effectieve dosis op de onderzochte populatie betrof tussen de
2986mSv en 3757mSv. Door de aanbevelingen toe te passen kan het aantal
geïnduceerde fatale maligniteiten op de bestudeerde populatie met ongeveer 30 à
33% dalen.

-Op het gebied van de globale uitgaven van de streekproef is er een reductie tot 21%
mogelijk. Grootste daling voor CT (31%) en vervolgens radiografieën (21%). MRonderzoeken zijn echter met 15,5% toegenomen. Grootste reductie kan worden
bereikt bij pathologie van lumbale wervelkolom. Aanvraagpatroon afhankelijk van
specialist.

-In een oncologische setting is opvolging met beeldvorming geïndiceerd, maar geen
consensus over welke. Actueel weinig reductie mogelijk.

-Vooral bij huisartsen wordt te snel overgegaan tot beeldvorming van sinus in
meestal fase van een acute ongecompliceerde sinusitis.

-Essentieel is dat de aanvrager de patiënt zelf ziet voor het schrijven van een
aanvraag en daarbij een anamnese met klinische onderzoek verricht.

-De verwijzende arts moet de aanbevelingen kennen en ze kunnen toepassen.
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-Nood aan studies voor betere en gevalideerde aanbevelingen.

-Mogelijkheid om een ‘cascade’-order aan te vragen

-Radioloog erkennen als aanbevelingen-, aanvraag- en diagnosespecialist

-Investeren in MR zodat de wachtlijst daalt en de dosis voor de populatie daalt

-Niet de radiologen zijn verantwoordelijk voor de stijging in het aantal uitgevoerde
onderzoeken, maar de aanvragende artsen

-De radiologen namen/nemen zelf het iniatief voor guidelines en campagnes om het
onnodige onderzoeken te vermijden

-Elektronisch voorschrijven aan de hand intelligente software is noodzakelijk.

-Een reductie van de kosten en dosis van de patiënt is mogelijk, zelfs met een
verbetering van de kwaliteit.
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Dienst Radiologie en Medische Beeldvorming:
Erasmusziekenhuis
Informed consent, versie 6/10/2011
Informatiebrief voor de deelnemers aan een studie
1 Titel van de studie:
Evaluatie van de klinische toepassing van de nieuwe aanbevelingen voor efficiënt gebruik
van medische beeldvorming (guidelines) bij frequent aangevraagde onderzoeken.
2 Doel van de studie:
Men heeft u gevraagd om deel te nemen aan een studie. Het doel van deze studie is nagaan
of de gelanceerde aanbevelingen voor efficiënt aanvragen van medische beeldvorming door
het RIZIV en het Belgische College Radiologie in september 2010 een verandering hebben
gebracht in het voorschrijfgedrag van aanvragers van medische beeldvorming. Om dit in
beeld te brengen, werden zeer frequent aangevraagde onderzoeken uitgekozen om de
overeenstemming te onderzoeken met de (inter)nationale aanbevelingen.
3 Beschrijving van de studie:
In de periode september 2011 - januari 2012 zal er een steekproef gebeuren gedurende
enkele weken in onder andere het Erasmusziekenhuis en andere Belgische ziekenhuizen. In
deze evaluatie zal men nagaan in welke mate de aanbevelingen gevolgd worden.
Dit onderzoek zal gebeuren onder leiding van Prof. Dr. K. Verstraete (UZ Gent) met de
aanwezigheid van Dr. P. Hoste, wetenschappelijk medewerker Universiteit Gent. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd op de Dienst Radiologie Erasmusziekenhuis. Indien de patiënt
wenst deel te nemen aan de studie, zal de wetenschappelijk medewerker bij de patiënt die
in aanmerking komt voor het onderzoek, een anamnese en klinisch onderzoek uitvoeren
Deze gegevens worden vervolgens geregistreerd en behandeld op een manier om uw
anonimiteit te waarborgen. Deze gegevens en het resultaat van de medische beeldvorming
zullen -anoniem- verzameld worden om een statistische analyses op uit te voeren. De
bekomen resultaten zullen samengelegd worden en onderling vergeleken worden met de
resultaten uit de andere deelnemende ziekenhuizen. Er zullen in totaal tot 1400 personen
aan deze studie deelnemen.
4 Wat wordt verwacht van de deelnemer?
Als u een medisch beeldvormingsonderzoek ondergaat, zal u gevraagd worden of u wilt
meewerken aan deze studie. De arts zal samen met u deze informed consent overlopen en
laat u indien u vrijwillig akkoord gaat, het toestemmingsformulier ondertekenen.
De wetenschappelijk medewerker zal u vervolgens enkele vragen stellen en u ook
onderzoeken. Deze procedure zal ongeveer 10 minuten duren.
Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt met
de onderzoeker en dat u zijn instructies nauwlettend opvolgt.
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5 Deelname en beëindiging:
De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis. Deelname aan deze studie
brengt voor u geen onmiddellijk therapeutisch voordeel. Uw deelname in de studie kan
helpen om in de toekomst patiënten beter te kunnen helpen. U kan weigeren om deel te
nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat u
hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal
hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de onderzoeker of de behandelende
arts.
6 Procedures:
Men zal u vragen een reeks vragen te beantwoorden die het doel hebben om de reden van
onderzoek op de dienst Radiologie te achterhalen. Men zal tevens een klinisch onderzoek
verrichten zoals een inspectie en palpatie van de buik, een klinisch onderzoek van de lage
rug of een inspectie van de neus (afhankelijk van de reden van uw onderzoek). De
wetenschappelijke medewerker zal de aanvragende arts informeren en met hem/haar
overleggen indien er onverwachte of afwijkende bevindingen optreden.
7 Risico’s en voordelen:
Elke klinische studie omvat een risico. De bescherming van de vertrouwelijkheid van
persoonlijke informatie over u wordt gegarandeerd. De promotor neemt, zonder schuld,
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan de deelnemer (of zijn begunstigden) die
direct of indirect verband houdt met deelname aan deze studie. In dit verband heeft de
promotor een verzekering afgesloten in overeenstemming met artikel 29 van de Belgische
wet inzake experimenten op de mens (7 mei 2004).
8 Kosten:
Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U.
9 Vergoeding:
Er wordt geen vergoeding voorzien.
10 Vertrouwelijkheid:
De beheerders van de gegevens en de verzamelde data zijn Prof. K. Verstraete (Dienst
Medische Beeldvorming – UZ Gent) en Pr. Avni F. (Dienst Medische Beeldvorming –
Erasmusziekenhuis - Brussel). Zij zijn verantwoordelijk voor de behandeling en de
bescherming van de gegevens tegen verkeerdelijk gebruik in overeenstemming met de
Belgische wet op de privacy van 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 2002. Elk onjuist
gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. Vertegenwoordigers van de opdrachtgever,
auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de bevoegde overheden kunnen toegang
hebben tot Uw medische dossiers om de procedures van de studie en/of de gegevens te
controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Door het toestemmingsformulier, na
voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze toegang. Het onderzoek van het
medisch dossier van de patiënt door derden (ethisch comité, opdrachtgever, sponsor,
auditeur van registratieautoriteiten) valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de
onderzoeksarts of één van zijn medewerkers. Iedereen met inzage in het medische dossier is
onderworpen het beroepsgeheim. Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen,
zullen uw persoonlijke en klinische gegevens tijdens deze studie worden verzameld en
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gecodeerd.
De onderzoekende arts zal de gegevens coderen vóór de gegevens verzonden worden naar
de opdrachtgever van het onderzoek. De identificatiecode in de studie en de verzamelde
persoonsgegevens (zoals de initialen, geslacht, geboortedatum (dd,mm,jjjj)) zullen niet
kunnen worden geassocieerd aan elkaar zodat een identificatie van de patiënt onmogelijk is.
De onderzoekende arts van dit ziekenhuis zal de enige link vormen tussen het medisch
dossier van de patiënt en zijn identificatienummer van de studie tot het einde van de studie,
daarna zal dit verband vernietigd worden.. Als de resultaten van de studie worden
gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie blijven.
11 Letsels ten gevolge van deelname aan de studie:
Hoewel de waarschijnlijkheid dat u schade ondervindt door deelname aan deze studie
extreem laag is, voorziet de onderzoeker in een vergoeding en/of medische behandeling in
het geval van schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde
is een verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake
experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw
gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar.
12 Contactpersoon:
Als U aanvullende informatie wenst over de studie of over uw rechten en plichten, kunt U in
de loop van de studie op elk ogenblik contact opnemen met:
Onderzoekers:

Prof. Dr. Avni F.
Diensthoofd Radiologie Erasmusziekenhuis
02/555.43.73

Prof. Dr. K. Verstraete
Diensthoofd Radiologie UZ Gent
09/332.40.74

Wetenschappelijk medewerker Universiteit Gent:
Dr. P. Hoste
09/332.40.74
pieter.hoste@Ugent.be
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Toestemmingsformulier
Ik heb het document “Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten” met als
voettekst “Informed Consent dd. 6/10/2011“ pagina 1 tot en met 3 gelezen en er een kopij
van gekregen.
Ik stem in met de inhoud van het document en stem ook in deel te nemen aan de studie.
Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde formulier van het
“Toestemmingsformulier”.
Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de te voorziene effecten van de
studie en over wat men van mij verwacht.
Ik heb uitleg gekregen over de mogelijke risico’s en voordelen van de studie.
Men heeft me de gelegenheid en voldoende tijd gegeven om vragen te stellen over de
studie, en ik heb op al mijn vragen een bevredigend antwoord gekregen.
Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende arts.
Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou
ontstaan dat aan de studieprocedures is toe te schrijven.
Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke centrale
Commissie voor Medische Ethiek.
Deze studie zal uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk
(ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend
aan medische studies.
Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing
op te geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op mijn verdere
relatie met de arts.
Ik stem in dat mijn gegevens verzameld en verwerkt mogen worden in het kader van dit
klinisch onderzoek volgens de modaliteiten beschreven in de rubriek met de informatie over
welke maatregelingen genomen zijn door de onderzoeker en de promotor om mijn privacy
te garanderen. (zie pg. 3/3).
Ik verklaar dat ik bereid ben op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie.
Ik ben bereid om mij eenmalige te laten interviewen en klinisch te laten onderzoeken.

Naam van de vrijwilliger: _________________________________________
Datum: ___/___/2012
Handtekening:

Ik bevestig dat ik als arts-onderzoeker mondeling de nodige informatie over de studie heb
verstrekt, een kopie van de informed consent het laten ondertekenen door beide partijen,
bereid ben om eventuele extra vragen van de patiënt te beantwoorden indien nodig, en ik
heb geen druk uitgeoefend op de patiënt om deel te nemen aan de studie.
Datum:___/___/2012
Handtekening:
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Bijlage C

Studie: evolutie aanvragen MBV
Dienst Medische Beeldvorming
Aanvraag:

Dienst:

Abdomen

Sinus

Patiënt anoniem
studienummer:

Lumbale WK

Rx

Dynamische opnames

CT
contrast
virt. colo
PO contrast
Rect contrast
CI- MR
CI- IV contrast
Cone Beam

NMR
contrast
mrcp
CI-IV-cont

Spoed

NKO/Stom.

Sint-Jan
Groeninge
St-Luc (Bouge)
CHU Charleroi
UCL (St-Luc)
ULB (Erasme)
UZ Gent
UZ Leuven

Echografie
Ambulant
Hospitaliseerd

Datum:
Tijdstip opname:

Leeftijd:
Geslacht:

Digitaal

Ortho/Fysio

Reumatologie

M/V

Huisarts

Andere

Interne: gastro, cardio, geriatrie, oncologie, pneumo, nefro, endocr, hemato (omcirkel)
Chirurgie

Verwijzing:

op eigen initiatief (patiënt zelf)

And. sp.

via HA

via hulpdiensten

Wachttijd tussen aanvraag onderzoek en uitvoeren van het onderzoek:____d_____w
ANAMNESE
Oorzaak:

Systeem:

Spontaan /
Intern.

Staging
FU
Trauma
VKO
Penetrerend trauma
Arbeidsongeval
__ m laatste onderzoek
Nog andere pijnlijke traumata: ………
__m voorlaatste onderzoek
Tijdstip trauma/eerste klachten: ___u___d____m____j geleden (tijdens deze episode)
Reeds MBV uitgevoerd in het verleden voor dezelfde symptologie? JA / NEEN
Hier? JA / NEEN
Rx
CT
NMR
Echografie
Weet het niet
Sept. Synd.

Koorts

Bekende osteoporose

IV Drugs

G verlies

Chronisch corticotherapie (beëindigd op:________)

VG Kanker:_____________________
Hoofdklacht:

SPECIFIEKE ANAMNESE EN KLINISCH ONDERZOEK:
Zwanger
Intox

Artropathie:

Medicatie

Klinisch vermoeden

Indien ja: symptomatische gewrichten? JA/NEEN

Aard:

Sinus:

Drugs

Gelijktijdige radiografieën van andere gewrichten: JA/NEEN

Follow up

LWK:

Alcohol

Artose

Arthritis

Hand R/L Heup R/L
Knie R/L Voet R/L Cerv Dors SI
Bekken Thorax Schouder R/L

Andere:

Pijn laag lumbaal

Pijn uitstralend L en/of R

Dermatoom: L: ________ R__________

Cauda Equina syndroom

Ontstekingspijn

Sens. Of

Allergie

Eczeem

Astma

Mot. Defect

Conjunctivitis

Rhinitis
Purulent
Muceus
Pijn voorbijgaand met conservatieve medicamenteuze therapie: JA / NEEN
Antibiotica
Onderzoek voor
tijdens
of na antibioticatherapie (____ weken)
Reeds sinuschirurgie
(Peri)orbitale cellulitis
Tandpijn ter hoogte van de bovenste tandenrij
Drukpijn

Houdingsgebonden pijn

Reeds abdominale/ gynaecologische
chirurgie:

Abdomen

Bariatr.

Pancreas

Cholocyst.

(Part.) colectomie

Onco

Gynaeco

Appendectomie

Andere:_____________

Pyrosis

Emesis

Hematemesis

Coloscopie

Gastroscopie

____m geleden

IBD

Crohn

Bekende perianale fistels

Tenesmen

Melena

Abnormaal stoelgangspatroon

McBurney+

Murphy +

Solaar +

Peristaltiek:_______________

Nachtelijk epigastrische pijn

Défense

Percussie:_________________

WERKDIAGNOSE:

Reden
onderzoek

Op vraag van patiënt

Voor chirurgische interventie

"Routine"/Controle

Voor radioscopische geleide interventie

Pijn recidief postoperatief

Voor manipulatie

Medicolegaal

Voor infiltratie

Ter bevestiging pathologie (veel kans op positief onderzoek)
Ter uitsluiting pathologie (weinig kans op positief onderzoek)
Geen verbetering van de klachten na …………weken conservatieve therapie

Andere:

Wie nam de beslissing over het al dan niet aanvragen van een radiologisch onderzoek? (1 mogelijkheid)
arts
stagiair
verpleegkundige
Door wie werd de patiënt gezien vóór beslist werd al dan niet een radiologisch onderzoek aan te vragen?
(1 of meer mogelijkheden)
arts
stagiair
verpleegkundige
Aanvraag werd effectief geschreven door:
arts
stagiair
verpleegkundige
Tijdstip aanvraag:
VOOR / NA klinisch onderzoek
Klinische info op aanvraagformulier: WEL / NIET vermeld.
Indien vermeld,
schrijf over van aanvraag:

Opmerkingen:

Vragenlijst voor onderzoeker gebaseerd op de aanbevelingen RIZIV en Consilium Radiologicum

Post-op ____dagen

0134456789 1 49
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c8b_c̀U>_WU8=>?JAGCNCZWZZWY;V9Z̀;W8>ZZ=U_8=;=c8=>
|qmumxl|uqno¡ytu|ut¢£¤o¥¡mmqmovqzl¥¥qru¦¥ozq|o
8Vh_cWZi;8>ZZ=c8Y__=U>_WU8=e>



!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

01232456
3 9 
89 1 
789:;9<8=>:?= \]==
@ABCC:D98E=
FCA989GHI=
j\i=
GJEE:G?9:K=LBBD= BK=ND?IDBgbk==
>:89GHJGA:?G:AM=
CDNNC@::8A:?G:AM=
BK=::8=HBD;JG=
OPQRSTUVWX=
YZ[
789:;9<8M=CA989GHI= \]==
GJEE:G?9:K=LBBD=
K:>BDBg;N?:AAN9D= j\i=
Gp8`DBB>==
bk==
=
Zq
m9<8A9<C:=;DB?I:G:== \]==
=
=
xH98?9EDNK9:==
=
=
=
yHIBEDNK9:==
=
=
rD?DBEDNK9:==
=
=
=
bk==
=
ZZ





3  123
51442252
^:_8`9H::D`=abc==
^:G;:H9NA9G::D`=
B8`:DfB:C=alc==
rAG=DBJ?98:=89:?=
E:_8`9H::D`=alc==
^:G;:H9NA9G::D`=
B8`:DfB:C=alc==
^:_8`9H::D`=alc==
^:G;:H9NA9G::D`=
B8`:DfB:C=alc==
^:G;:H9NA9G::D`=
B8`:DfB:C=abc==
^:G;:H9NA9G::D`=
B8`:DfB:C=alc==
^:G;:H9NA9G::D`=
B8`:DfB:C=abc==

8 923 3
dNN?=::8=NAE:>:8:=@:BBD`:A98E=LN8=E:eD9HI?:8=:8=fNHI?:=
;:D9gND?9HJAN9D:=`:A:8=?B:h==
mD:B;:DN?9:L:=j\i=BK=ND?IDBgbk=E::K?=::8=BL:Df9HI?=LN8=
A:?G:AG=NN8=CDNNC@::8M=>:89GHJGg=:8nBK=`:=A9EN>:8?:8h==

6

 424
i=
o=
i=
=

s9NE8BG:=LN8=K:>BDNNAg;N?:AAN9D:=`pG;ANG9:M=;N?:AAN9D:=
i=
98G?N@9A9?:9?=:8=GB>G=LN8=HIB8`DB;N?I9:h=
tBBDNA=;D:B;:DN?9:L:=G?N`9uD98E=LN8=98?DNgND?9HJAN9D:=A:?G:AG= o=
ii=
:8=::8=8NJeC:JD9E=@9AN8=LN8=`:=K:>BDNNAg;N?:AAN9D:=
NKe9<C98Eh=i8`9:8=8B`9E=CN8=>:?=ND?IDBgbk=BK=ND?IDBgj\i=`:=
:D8G?=LN8=HIB8`DNA:=A:?G:AG=eBD`:8=E:uLNAJ::D`h==
v;::8LBAE:8`:=Dw8?E:8B;8N>:8=f9<8=8J??9E=LBBD=`:=`9NE8BG:= i=
LN8=I:?=ABGCB>:8=LN8=::8=;DB?I:G:h==
y:8=8BD>NA:=@B?GH98?9EDNK9:=GAJ9?=`:=>::G?:=AN?:=HB>;A9HN?9:G= iiniii=
J9?h=xB>>9E:=E:G;:H9NA9G::D`:=GH98?9EDNK9:u8=`9KK:D:8?9uD:8=
?JGG:8=G:;?9GHI:=:8=NG:;?9GHI:=ABGAN?98E=LN8=`:=;DB?I:G:h==
rN8E:e:f:8=LBBD=I:?=B;G;BD:8=LN8=J9?G?BD?98E:8=:8=
o=
HBAA:H?9:G=DB8`=`:=;DB?I:G:h==
i8=E:LNA=LN8=`9NE8BG?9GHI:=?e9<K:A=BK=@9<=G?:DC=L:D>B:`:8=LN8= iii=
98K:H?9:M=9G=NG;9DN?9:=LBBD=@NH?:D9BABE9GHI=B8`:DfB:CM=
E:HB>@98::D`=>:?=::8=ND?IDBEDNK9:M=NN8E:e:f:8h==
v8`N8CG=`:=NN8e:f9EI:9̀=LN8=>:?NNAND?:KNH?:8=CN8=bk=98= iii=
::8=NN8?NA=E:LNAA:8=NKe9<C98E:8=DB8`=`:=;DB?I:G:=NN8?B8:8=
`9:=89:?=f9HI?@NND=f9<8=B;=HB8L:8?9B8:A:=\]h=

!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

01232456
3 9  3  123 8 923 3
 424
89 1 
51442252
67889:;<78=9>;; AB;;
C88DDE;=DFEGHIDDJG; RHS>89HSDEG;TJDNTDJ7SHDU;=DFEGHIDDJGV;;
W;
;
HE;KHLMNEGDJD;
?@
=D<788DE;OPQ;;
AB;;
C8>;JN9SHED;EHDS; P78I7ED9>>TNJDE;MHLE;<77[;7>\]TSN]7SH>I^V;_DS;AB;[7E;
W;
X7878=HD;;
=DFEGHIDDJG;OZQ;; MD8GDE;GD;DSHN8N=HD;<7E;GD;THLE;`NJGDE;KDT778GV;;
;
;
aI^N=J7UHD; C88DDE;=DFEGHIDDJG; cDS>D8>;<7E;GD;U7I>H7;T87ES7JH>;[9EEDE;]DS;DI^N=J7UHD;`NJGDE; f;
;
NU;_AW;
HE;KHLMNEGDJD; =DGH7=EN>SHIDDJGV;_AW;=DDUS;DDE;]DDJ;78=D]DED;>S7GHdJHE=V; f;
?YNU;bIHESH=J7UHD;;=D<788DE;OZQ;; ZNS>IHESH=J7UHD;H>;NN[;=D<ND8H=e;]77J;]HEGDJ;>TDIHUHD[V;;
WWgWWW;


;

!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

32

01034567895 4593345 4 
7473 

Bijlage G

0 !"#$$%&""'&(!&")*(*$$+(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-.
0 !"#$$%&""'&(!&")*(/+(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-.
0 0*$%/)/'(12&,(3'%4'&!&+($1(*/#5"(*'%&/($6(%'657(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-.
0 3'%4'&!&+($1($'"$1*/+5"81'%6$%/#'(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(9.
0 :)5#'(+/"#%$&#'"#&/'(;$'4&+'&<(*'=/#'='"">(='/'&/(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(9.
0 ?@"1'1"'(;2(2$&+'%'(1/#A&#'&(B2$&+'%(4/&(CD(2//%E(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(9.
0 ?@"1'1"'(;2($54'%'(1/#A&#'&(B$54'%(4/&(CD(2//%E(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(F.
0 G$$H851(+/"#%$45$4'&/'(5)5"(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(F.
0 I'%4'%'(%')'&#'()*%5%+'(J/&(4'(KL(#%/)#5"(B$1"1$%'&(J/&('!E(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(F.
0 I'%4'%'(&'#(%')'&#'()*%5%+'(J/&(4'(KL(#%/)#5"<("@=1#$='&(J/&(4@"1'1"'(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(F.
0 M'#(%')'&#'()*%5%+'(J/&(4'(KL(#%/)#5"<(#%/&"#1%$;'='&>("@=1#$='&(J/&($;"#%5)#'(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(C.
0 L&#'"#&//(;$'4J'%'">()*%$&")*($6(%')5%%'&#(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(C.
0 N&J'%!//%;/%'(/)5#'(;5!12&(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(D.
0 L'5"(45&&'(4/%=<(/)55#(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(D.
0 L'5"(45&&'(4/%=<()*%$&")*($6(%')5%%'&#(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(D.
0 3'%4'&!&+($1(45&&'4/%=(//&4$'&&+(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(D.
0 3'%4'&!&+($1()$$%')#/'(!/&!'%(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(O.
0 L'5"()$$&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(O.
0 L&6/==/#$%'()$$&P'!#'(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(Q.
0 L&6/==/#$%'()$$&P'!#'<(6$$H851($6(/&+'(#'%= 2&(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(Q.
0 :)5#'(;5!12&>(J$4$'&4'('%+($=(''&(P'!'&*5"$1&/='(#'(%')*#J//%4+'&,(3'%4'&!&+($1()*%5+")*'(5%+'&#'(,,(R.
0 S/1/;''(=/""/(J/&(*'#(/;4$='&(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(R.
0 T//;"$%1#'(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(R.
0 U$&"#1/#'(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(V.
0 :;4$= &/'(&6')#'(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(V.
0 W'J'%='#/"#/"'&(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-X.
03'%4'&!&+(J/&(;'&+&'('J'%'#"'(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(--.
0 K'!'&4'()%%$"'<($1"1$%&+(J/&()$=1)/#'"(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(--.
0 L)#'%5"(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-9.
0 K/;//"//&4$'&&+(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-F.
0 S$"#$1'%/#'J'('!!/+'(+/H'+'&(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-F.
0 S/&)%'/##"<(/)55#(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-C.
0 S/&)%'/##"<()*%$&")*(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-C.
0 S/&)%'/"#5=$%(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-D.
0 L&"5&$$=(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-D(

12343567
9 2 

4   4  234 9 34 4
62553363

 535

6765 834 53425 25 29

:;<=>?@ABCDE@>CF?@9
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SPÒYIQPPNY9a]b99 MOYPNgMPJPO9PO9YP9YMPHLNPWWPOYRPIY9mVO9YP9UPRVOYPHIOS9LP9
[t69
UPMMNYPHPOk99
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_àbcdèf̀ghdfhedhdcfiahjfdkclidmhf̀nopqqpalc̀dhqpiipristh

uHTA9B==>IA=>vM<9?AJHRRHwxBVWAA

yyAA
z{A8UMH|<9A }RR<<9AI<L9M>:<<;MA F9T<RAQ89A9B=AU>vA<<9A8?V<:>J><T<AV;<?<9=8=><^AUQUWA<<9A

<9T<RA
>9AU>vSH9M<;<A V?<BMHxH::RB?><JA?~9M;HH|WAA

I<Q8RR<9ANZPAA

\<?V<:>8R>?<<;M<A y9M>:8=><A>9AJB9:=><AQ89AM<A;<?BR=8=<9AQ89AZ[A<9ATR>9>?:G<A
YA
zyA

F:GH<9MH?:HV><AH9M<;SH<T<9ANZPAA =H<?=89MAQ89AM<AV8=>9=WAzyA<9A<:GH<9MH?:HV><AS>v9A9B==>IA YA

QHH;AG<=AHV?VH;<9AQ89AR>=G>8?<9A>9AM<AMB:=B?A:GHR<MH:GB?WA yyyAA
FzZ7AA

FzZ7AM><9=AQHH;U<U<GHBM<9A=<AwH;M<9AQHH;A=G<;8V<B=>?:G<A
CDEA
MH<R<>9M<9WA
789:;<8=>=>?@A z{A8UMH|<9A K><=AI<L9M>:<<;MA <=A<9>I<A9B=A>?AG<=AHV?VH;<9AQ89AI;H=<A:8R:>J>:8=><?A>9AM<A yyAA
<9T<RA
NOPAA
V89:;<8?RHI<WA
:G;H9>?:GAA
A
F:GHI;8J><AA K><=AI<L9M>:<<;MA \<<9A8::B;8=<A<Q8RB8=><A|HIR>vTAQ89AM<AI<G<R<AV89:;<8?WA
YA
A
A
NOPA
A
A
A
Z[A
\<L9M>:<<;MANOPAA Z[A=HH9=AM<AM>R8=8=><AQ89AM<AMB:=B?AQ89AX>;?B9IA<9A
yyyA
A
S>vT898R<9^A8R?HHTA8=;HJ><A<9AU<V88RM<A:H|VR>:8=><?A
A
V?<BMH:~?=<9^A=;H|UH?<^AI8Rw<IHU?=;B:=><WAKB==>IAQHH;A
A
G<=AVR899<9AQ89AU<G89M<R>9IAQ89AV?<BMH:~?=<9A<9AQ89A<<9A
A
Q8?:BR8>;<A;<:H9?=;B:=><AU>vAQ<9<BS<A889=8?=>9IWAA
A
\<
?
V<
:
>
8
R
>
?
<
<
;
M<
A
KB==>IAU>vA:H|VR>:8=><?A=<;AGHHI=<AQ89AM<AI8Rw<I<9A<9AQHH;A YA
zy
A
A
H9M<
;
S
H<
T
<
9A
N
OP
A
A
VR899>9IAQ89A=G<;8V><WAzx:GHR89I>HI;8J><AT89AU<I>99<9M<A yyyA
FzZ7
A
A
8Jw>vT>9I<9AQ89AM<AMB:=B?AQ89AX>;?B9IA889=H9<9^A<9AT89A YAA
F:
GH<
9MH?
:
HV>
<
A
A
A
<Q<9=B<<RA889I<QBRMAwH;M<9A|<=A<<9AM~98|>?:GA?<:;<=>9<A
A
H9M<;SH<TAH|AJB9:=>H9<R<A?=;>:=B;<9A<9 HJAV8V>R?:R<;H?<AHVA
A
=<A?VH;<9WAzyA>?A<Q<9<<9?A9B==>IA=<;AM>JJ<;<9=>8=><AQ89A<<9A
A
8B=H>||B9<AV89:;<8=>=>?^A<<9AH9M<;R>II<9MA8M<9H:8;:>9HH|A
A
HJA<<9Ay7[WAF:GHx<9MH?:HV><AT89AG<RV<9AH|AU<I>99<9M<A
CCEA
:G;H9>?:G<AV89:;<8=>=>?AHVA=<A?VH;<9WAA





!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

36

01232456
3 9  3  123 8 923 3
 424
89 1 
51442252
XBB
789:;<8=>?@A;B F:GAH;8IJ<BB KJ<>BH<L9MJ:<<;MB Q9RASMA<9M<BRAA;BM<><:>J<BR89B<<9B>?@A;TBK?>>JHBA@B
NOPBB
H8SU<HMJS8>8>J<B889B><B>A9<9TBQ9RASMA<9M<BRAA;B=>8HJ9HB<9B

<R8S?8>J<BR89BM<BV<;JV89:;<8>J=:G<B889SJHH<9M<BWSA<MR8><9TB


___BB
YZBB
[<L9MJ:<<;MBNOPBB F<;=><SJ\9=BW<<SMRA;@J9H=A9M<;]A<^TBO<S89H;J\^BRAA;BM<B

<R8S?8>J<BR89BM<BWSA<MR8><9B>TATRTBM<B>?@A;BJ9BI?9:>J<BR89B

M<BAV<;8WJSJ><J>TBB

XBB
`a_BB
bSS<<9BH<L9MJ:<<;MB [<L9MJ:<<;MBJ9MJ<9BYZB9J<>B:A9:S?=J<IB<9BWJ\BV8>Jc9><9BMJ<B

J9BWJ\]A9M<;<B VA><9>JcS<B^89MJM8><9B]J\9BRAA;B<<9B:?;8>J<R<B;<=<:>J<Bd>eV<B

H<R8SS<9BNOPBB fGJVVS<BV;A:<M?;<BAIBV89:;<8==>88;>B;<=<:>J<gTBB

7FZBB
bSS<<9BH<L9MJ:<<;MB `J9=><9=B<R<9BH<RA<SJHB<9B=V<:JIJ<^B8S=BYZBRAA;BM<><:>J<BR89B ___h_iBB

J9BWJ\]A9M<;<B M<BV;J@8J;<B>?@A;TB7FZBJ=BH<L9MJ:<<;MBRAA;BM<BMJII<;<9>JcS<B

H<R8SS<9BNOPBB MJ8H9A=<B>?==<9BV89:;<8=:8;:J9AA@B<9B:G;A9J=:G<B

V89:;<8>J>J=TBB

F:GA<9MA=:AVJ<BB[<=V<:J8SJ=<<;MB j89B9?>>JHB]J\9BWJ\BAV=VA;J9HB<9B=>8MJc;J9HBR89B^S<J9<B
XBB

A9M<;]A<^BNOPBB >?@A;<9kBRAA;8SBM<BSA:Al;<HJA98S<B889>8=>J9HBR89BM<B

Se@I<^SJ<;<9kBSA^8S<BR8=:?S8J;<B<9BV<;J>A9<8S<BJ9R8=J<TBB

FaY7
B
B
[<
=
V<
:
J
8
S
J
=
<
<
;
MB
m88>B>A<B<<9BH8SU<HV;A>G<=<B><BVS88>=<9TBK?>>JHBU899<<;B ___BB
CDEB
A9M<;]A<^BNOPBB G<<S^?9M<B9J<>B@<<;B@AH<SJ\^BAIB><H<9889H<U<]<9BJ=TBB
[<=V<:J8SJ=<<;MB YZkB`a_B<9B<:GA<9MA=:AVJ<B^?99<9BH<W;?J^>BUA;M<9BRAA;B ___B
YZBB
_9=?SJ9AA@B
XB
A9M<;]A<^BNOPBB G<>BSA^8SJ=<;<9BR89BM<B>?@A;BAIB>?@A;<9BdWJ\B`FKl
`a_B

XBB
V8>Jc9><9gTB`a_BJ=BH<RA<SJH<;BM89BYZBA@M8>BAA^BM<B9J<>B
F:GA<9MA=:AVJ<BB

GeV<;R8=:?S8J;<B>?@A;<9BdopqgBH<M<><:><<;MBUA;M<9TBB


r:J9>JH;8IJ<BB [<=V<:J8SJ=<<;MB r:J9>JH;8IJ<B@<>BV<9><>;<A>JM<BWJ\B=><;^BR<;@A<M<9BR89B<<9B _iB
CnEB
A9M<;]A<^BNOPBB <9MA:;J<9<B>?@A;TBB
B
B





!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

36

013456789  77789897478
85 56 7

Bijlage H

0 #$%&'()*$+,%&-)./-.0*/-1+.2+%*-)./-.0*/-1+3.45$)+/*64*2*-&4'$+0).'$74()*$8+9999999999999999999999999999999999+:; 
0 <)'$)*=>$+1?0$)'$4/*$+,3.45$)+6$@$45$+4*$)3*$@'$8+9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+:; 
0 <)'$)*=>$+1?0$)'$4/*$+999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+A;
0 B*$)*4/(22*-*=4'*$+999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+A;
0 C$'*46+D&4+5$+4*$)2(4-'*$+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+E;
0 F$)5$4@*46+.0+4*$)@.>*$@+999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+E;
 0 B*$)/'$4$4+3.45$)+4*$)@.>*$@+9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+E;
!0 B*$)%&//&+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+G;
"0 HI/')(-'*$+D&4+5$+1.6$)$+()*4$J$6$4+999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+G;
0 K)*4$J$6*42$-'*$+I*L+D.>J&//$4$4+9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+M;
0 ND&>(&'*$+D&4+4*$)O')&4/0>&4'&'*$+9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+M;
0 <-('$+()*4$)$'$4'*$+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+P;
0 K)*4$J$60).I>$%$4+D&4+5$+>&6$)$+()*4$J$6$4+,'(I&8+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+P;
0 Q-).'&>$+3J$>>*46+.2+0*L4+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+P;
0 R.)/*.+'$/'*/+999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+P;
0 S%0.'$4'*$+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+P;
 0 C&44$>*L@$+.4D)(-1'OI&&)1$*5+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+P;
!0 T*L4*$)%$)6'(%.)$4+,2$.-1).%.-?'..%8+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+U;
"0 T$$>5D.)%*46+I*L4*$)$4+I*L+/?45)..%+D&4+V(/1*46+,>&$/*$/+D&4+I*L4*$)%$)6+.2+$-'.0*/-1$+>&$/*$/8+9999+U;
0 T$$>5D.)%*46+I*L+0)*%&*)$+1?0$)&>5./'$).4*/%$+,V.44'(%.)8+999999999999999999999999999999999999999999999999999999+U;
0 S4-*5$4'&>..%+I*L4*$)$4+,'.$D&>>*6+.4'5$@'$+I*L4*$)>&$/*$/8+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+W;





01232456
89 1 

3 9  3  123 8 923 3
51442252

SEIFNA>JB<CC
;<=>?@AB<C
D=>EAFGEFHBGEIC TUC>VMF=<LC
FJC=BEAFGEFHBGEIC <LW<XCC
KFLM<AC
GBNLBJBE>L?<C
HAF?<OL@AB<PC
C
C
C
C
]hiCC
C
C
`ab@AFNA>JB<C
C
C
C
QR6
A?<ABX<C
]hiCC
IfH<A?<LGB<C
DKFLM<ACN<W<LM<C
LB<AKB<W?<PC
Q6



6789  321494 32:329 3

Y<OLMBE<<AMCZ[\CC ]LCM<C=<<G?<CE<L?A>C^FAM?CM<CEF=VBL>?B<C_>LC<EIFNA>JB<C
=<?CTUC>VMF=<LC<LW<XC_<A_>LN<LCMFFAC`ab@AFNA>JB<cC[BdC
dFLNC_FX^>GG<L<LC=<?C=BEAFGEFHBGEI<CI<=>?@AB<C^FAM?C
>>LN<A>M<LC<LW<XC<EIFNA>JB<C<LCD<_<L?@<<XPCTUC>VMF=<LC
@B?C?<C_F<A<LCF=CM<CVF_<LG?<C@ABL<^<N<LC?<CFLM<AKF<W<LeC
FLM>LWGCI<?CJ<B?CM>?C<AC=<?CM<K<C>>LH>WC<LW<X<C
>>LMF<LBLN<LCW@LL<LC^FAM<LC=BGW<LMCDV_VcCXB?IB>G<PcC
SEIFNA>JB<CX>>?C?F<C_<<XCVX>>G?@=FA<LCFHC?<CGHFA<LeCMFEICBGC
LB<?CN<_F<XBNCN<LF<NCF=CEfG?FGEFHB<CF_<AVFMBNC?<C=>W<LcCC
jB<?CN<OLMBE<<AMC h<A_>LN<LCMFFAC`ab@AFNA>JB<cC
Z[\CC
Y<OLMBE<<AMCZ[\CC `ab@AFNA>JB<CBGC_FFA>XCN<OLMBE<<AMC_FFACFLM<AKF<WC_>LC<<LC
=>EAFGEFHBGEI<CI<=>?@AB<cC`ab@AFNA>JB<CX>>?C<<LCNF<M<C
<_>X@>?B<C?F<C_>LCI<?CN<I<X<CA<?AFH<AB?FL<@=C<LCI<?CWX<BL<C
V<WW<LcC[BdCklmnlkopqqlrlsktlmumkvwquxlyuzt{|lor}mu~zoozouC
WXFL?<AC_<AG@GC?@=FACCW>LC<<LCTCF_<A^FN<LC^FAM<LcC
jB<?CN<OLMBE<<AMC jB<?CN<OLMBE<<AMC_FFACM<C<_>X@>?B<C_>LC>A?<ABX<CIfH<A?<LGB<C
Z[\CC
BLMB<LC<ACN<<LC?<W<LGCKBdLCMB<C^BdK<LCFHC<<LCLB<A>>L?>G?BLNcC
C

 424
gC
]]C

]]CC
]]]CC
]]CC



!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

3

01232456
3 9  3  123 8 923 3
 424
89 1 
51442252
YN>FZ
\9]AL:N997L=^_`== aMLJ8=L9b9=JJALF9A:AG=B<9N>8B=b9<L9A=HFF7QFM8c=IF7L8= f==
67897:;<9=
D99<LHF7M:AG=J<<99A=HFF7G9B89<L=D:E=Q<:A:BN>=H97MF9L9A=HJA=99A=
>?@9789AB:9= [F@@<97==
79AFHJBNd<J:79=98:F<FG:9e==
CD:E=EFAG9=
HF<IJBB9A9A=FK= ghZ
\9B@9N:J<:B997L= ghZJAG:FG7JK:9=:B=L9=M:AB8=:AHJB:9H9=M98>FL9=HFF7=>98= f==
D:E=@J8:;A89A=L:9= JAG:FG7JK:9=FAL97bF9Q=^_`== H:BdJ<:B979A=HJA=L9=A:97J7897:9Be==
A:98=F@=L9=
ijZ=
\9B@9N:J<:B997L= ijZJAG:FG7JK:9=:B=9H9A=G9HF9<:G=J<B=ghZJAG:FG7JK:9=MJJ7= kkk==
M9L:NJ8:9=
JAG:FG7JK:9==FAL97bF9Q=^_`== :AHJB:9H97=CEFL:dM>FdL9AL=NFA87JB8M:LL9<c=D9B87J<:AGO=9A=IF7L8=
79JG979AO=CP:9=
LJJ7FM=J<<99A=G9D7d:Q8=IJAA997=ghZJAG:FG7JK:9=A:98=QJA=
FFQ=RST=9A=RUTO==
IF7L9A=d:8G9HF97Le==
=
lN:A8:G7JK:9==\9B@9N:J<:B997L= T:97BN:A8:G7JK:9=M98=iJ@8F@7:<Z89B8=9A=[F@@<97Z9N>FG7JK:9=M98= kk==
=
FAL97bF9Q=^_`== D979Q9A:AG=HJA=L9=I997B8JALB:AL9m=b:EA=L9=D9B89=FAL97bF9Q9A=
=
FM=>98=FF7bJQ9<:EQ=H97DJAL=8dBB9A=99A=A:97J7897:9B89AFB9=9A=
VWX
J7897:;<9=>?@9789AB:9=JJA=89=8FA9Ae==
T:97:ABdKK:N:;A8:9==YN>FG7JK:9= \9]AL:N997L=^_`== YN>FG7JK:9=J<B=997B89=FAL97bF9Q=D:E=A:97:ABdKK:N:;A8:9=HFF7=M989A= f=
=
HJA=L9=A:97G7FF889=9A=L9=L:Q89=HJA=>98=@J79AN>?Mc=9A=HFF7= kk==
9A==
=
F@B@F79A=HJA=99A=L:<J8J8:9=HJA=>98=@?9<FNJ<:N:99<=B?B899M=J<B=
hoZ
=
G9HF<G=HJA=99A=d7:A9I9GFDB87dN8:9e=hoZJDLFM9A=:B=AFL:G=HFF7=
JDLFM9A=
=
>98=JJA8FA9A=HJA=A:97B89A9A=L:9=9H9A8d99<=M98=9N>FG7JK:9=
9AQ9<==
=
I97L9A=G9M:B8e==
=
kpq==
T:98=G9]AL:N997L= =
kk==
=
^_`==
=
ghk==
\9B@9N:J<:B997L= 6<B=J<897AJ8:9K=HFF7=ij=CH97M:EL8=L9=8F9L:9A:AG=HJA=99A= f==
=
FAL97bF9Q=^i`== 9H9A8d99<=A9K7F8Fm:BN>=NFA87JB8M:LL9<Oe=kA=b9<LbJM9=G9HJ<<9A=
=
QJA=d7:A9I9GFDB87dN8:9=HFF7QFM9A=bFAL97=JJA8FFADJ79=L:<J8J8:9==
=
ij==
6<B=7Fd8:A9=A:98= ij=bFAL97=NFA87JB8=:B=JJAG9I9b9A=:AL:9A=L:JGAFB9=FK=FF7bJJQ= kkk==
=
G9]AL:N997L=^_`== HJA=L9=FDB87dN8:9=A:98=M98=9N>FG7JK:9=FK=hoZJDLFM9A=QJA==
VnX
IF7L9A=JJAG98FFALe==






!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

5

3 9  3  123 8 923 3
 424
51442252
789:;<=>?;=@8= TKI9IM8;U WHH88;=<8X;@:D88A@= ]?;;88A=@8=J8M?H:;<=>?;=@8=;:8ABC;D9:8=IM=J?K:K=>?;=DA8?9:;:;8=
M?H:;<=I;>IH@I8;@8=:K^=G889=G8;=@8=MH?KG?U=IB=CA:;?:A8= T==
;:8ABC;D9:8E== I;@8VI8O== :;=J:YVI;@8A8= J8
O
H
?A
:;<=>?;=88;=A?@:IB?AG?DI;=LG89:;<=>?;=<HIG8ACH?:A8=
F=G89:;<=>?;=
<8>?HH8;Z[\==
B:H9A?9:8K;8H_8:@=PN=
<HIJ?H8=
?JKIHC98=
`D:;9:<A?B:8==a8X;@:D88A@=ZW\== b:8AKD:;9:<A?B:8==
TcTT=
;:8ABC;D9:8==
F=G89:;<=>?;=
A8H?9:8>8=
;:8ABC;D9:8=
LA8KMN=@88H=>?;=
8HO8=;:8AP=
QRS
d8A@8;O:;<=IM= iD_I<A?B:8= a8X;@:D88A@=Zl\== iD_I<A?B:8=8;=jkU?J@IG8;=8;O8H=V:Y;=?HK=88AK98=I;@8AVI8O8;= o=
<8X;@:D88A@^=@ID_=mIA@8;=G88A=8;=G88A=>8A>?;<8;=@IIA=H?<8= TT==
8;=
;:8AOIH:8O=
@IK:K=ln=VI;@8A=DI;9A?K9N==
jkU
Le:8=fgbP==
?J@IG8;=
=
8;O8H==
=
=
ln==
a8X;@:D88A@=Z[\== p?<8=@IK:K=ln=VI;@8A=DI;9A?K9=:K=@8=>IIAO8CAKG89_I@8N=
TTT=
=
b:89=<8X;@:D88A@= =
TT=
QhSTdq==
Z[\==
a8X;@:D88A@=Z[\== WHK=AIC9:;8=??;<8m8V8;^=H??9=9I8=@8=G88K98=>8AO?HO98= TT=
b:8AK98;8;=
jkU
;:8AK98;8;= IM= 98= IMKMIA8;N= bC99:<= >IIA= BIHHImUCM= ;?=
VI;@8A=;:8AOIH:8O==?J@IG8;=
J8_?;@8H:;<N=
Le:8=fgbP==
8;O8H=
=
lnU
a8KM8D:?H:K88A@= dIIA=IMKMIA8;=8;=GIABIHI<:KD_8=J8IIA@8H:;<=>?;=;:8AK98;8;= TTT=
=
CAI<A?B:8= I;@8AVI8O=Z[\== LV8HBK=CA:;8VCCAK98;8;PN=i8;=I;@8AVI8O=>?;=@8=?B>I8Am8<8;=G89= TT=
=
IB=Tdq=
DI;9A?K9=:K=??;<8m8V8;=>ssA=9_8A?M:8N=
=
iD_I<A?B:8= WHK=AIC9:;8=;:89= iD_I<A?B:8=O?;=;:89=>8AO?HO98=CA:;8VCCAK98;8;=??;9I;8;^=G??A= o=
=
;?=jkU <8X;@:D88A@=Z[\== :K=G:;@8A=<8>I8H:<=@?;=jkU?J@IG8;=8;O8H=IB=ln=>IIA=_89=
=
>:KC?H:K8A8;=>?;=;:8AK98;8;=:;=_89=?H<8G88;N=iD_I<A?B:8=:;=
?J@IG8;=
=
DIGJ:;?9:8=G89=jkU?J@IG8;=8;O8H=>IIA=@8=@:?<;IK8=>?;=
8;O8H=
QrS
:;9A?A8;?H8=H:9_:?K8N==


01232456
89 1 




!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

01232456
89 1 
789:;<==<>>

3 9  3  123 8 923 3
 424
51442252
BCDEF:<G89>>H9IJK8C99:K>LMN>> OPQRSTUVWXYWZYSX[RX\WSY[RRTYR]Z]RTX^Y[U^Y^WXT_UZZUZ̀Ya>b>C;>9J> t>
\UUcYcRXY[UZcXYX^YPdZcXefXY_UZZUZ̀YcXYgWVVXTX^cWhTX^iYjRkY^eccWSY
>
[RRTYkUTUkcXTWZXTX^Y[U^Y_UZZUZ̀YlUUT[U^YgXY^UceeTYR]YmnY
>
EJKo8K9p8qr>8=s>>
>
>uv>>
H9IJK8C99:K>LMN>> >HE9K> EJK9:wE9r> xEE:> Ey=yE:9J> 9J> r<:<rz9:8=9:9J> x<J> >
>
^WXT_UZZUZ̀YaY{Y|Y{}~>C;s>>
>>>
H9=y9C8<p8=99:K> >8=>9x9J>F9xE9p8F>K<J>uv>;9z>CEJz:<=z>xEE:>Ey=yE:9J>9J> t>
>
EJK9:wE9r>LMN>> kUTUkcXTWZXTX^Y[U^Y^WXT_UZZUZ̀iYY_RXcYlRTgX^YSX TeWkcY
>
8JK89J>uv>EG>9CDEF:<G89>F99J>r<:<rz9:8=<z89>zE9p<<z>EG>8JK89J>
>
zE9K89J8JF> x<J> 99J> qEK8o;DEoK9JK> CEJz:<=z;8KK9p>
>
z9F9J<<JF99w9J> 8=> E;8pp9> x<J> J89:8J=oGG8C8Jz89> EG>
>
Ex9:F9xE9p8FD98K>>
>>>
H9=y9C8<p8=99:K> >8=>;8JK9:>F9xE9p8F>K<J>9CDEF:<G89>xEE:>Ey=yE:8JF>x<J> >
>
EJK9:wE9r>LMN>> ^WXT_UZZUZiY Y kU^Y ^WXT_UZZUZ̀Y ^WXcY gRX\cTXVVX^gY
?@A
r<:<rz9:8=9:9Js>>
>
=z:oCz89>x<J> >EG>> H9=y9C8<p8=99:K> uvo:EF:<G89>8=>9z9:>K<J>s>>
EJK9:wE9r>LMN>>
>
K9>DEF9:9>
uv
o:8J99F9J>> o:EF:<G89>
>

H9IJK8C99:K>LMN>> EE:>9EE:K9p8JF>x<J>K9>Ex9J=z9>o:8J99F9Js>>
>
>
<KE;9J>
>
>
9Jr9p>9J>
t>
>
9CDEF:<G89>>
>
C8Jz8F:<G89>>H9=y9C8<p8=99:K> M8q>99J>F9DK:<z99:K9>y<z8Jz>9J>J<>8Jq9Cz89>x<J>Go:E=9;8K9> >
>
EJK9:wE9r>LN>> E:Kz>J89:=C8Jz8F:<G89>;9z>vC;>H>F9:o8rz>E;>K9>
?A
J89:GoJCz89>9J>K9>p9K8F8JF>x<J>D9z><GxE9:==z99;>z9>9EE:K9p9Js>





!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

01232456
3 9  3  123 8 923 3
 424
89 1 
51442252
789:;<;=9:>;?@9;A \?]E=8G>9;A d;e:a9?;;8aAfghAA iEE8Aa;Ab;;H@;ABFGGHE:@H@;c9:=;:AB9CAa;AD8Ej<A9HA=;;:A wA
B;;FaDE8b9:=A:Ea9=kAg;;FaDE8b9:=A9HA=;e:a9?;;8aAlmnAB9CA;;:A A
B9CADEF<GHH;:;:AA ;:AA
j89:;<;=9:>;?@9;Ab;@AcEE8@HAlonA9:a9;:A;;:AG?j@;A9:>;?@9;A:9;@A xxA
IJKLMNKOPQRQOSMTKQM ^_`
GBaEb;:A
H:;FA8;G=;;8@AEpAG:@9B9E@9?GA;:AlqnA:GA;;:A=;:;r;:A9:>;?@9;sA
UVWXMM
;:c;FA
E><;FAB9CA;;:AD8Ej<Ab;@AB;<;r;:AG:@;?;a;:@;:ADG:A];]GGFa;A
M
j89:;<;=9:>;?@9;HAE><;FAB9CA;;:AbG:A:GAtt:A;:c;F;AB;<;r;:A
M
j89:;<;=9:>;?@9;kAu;A?EbB9:G@9;A;?]E=8G>9;AvA^_`GBaEb;:A
M
;:c;FA9HA9:A;;8H@;A9:H@G:@9;A];@AB;H@;AE:a;8rE;ckAA
M
M
yz`
d;Hp;?9GF9H;;8aA yzAb;@A9:C;?@9;AcG:A:j@@9=Ar9C:AB9CA@];8Gp9;8;H9H@;:@9;kAyzA9HA xxxA
M
j8E=8G>9;A E:a;8rE;cAfghAA =;DE;F9=;8AaG:A;?]E=8G>9;ADEE8Aa9G=:EH;ADG:Ap{;FE:;>89@9HAE>A
M
G:a;8;ADE8b;:ADG:A9:>;?@9;kAA
M
xi7A;:A |FF;;:A=;e:a9?;;8aA gj9@;:Aa;AG?j@;A>GH;AcG:Axi7A:j@@9=Ar9C:AB9CApG@9}:@;:Ab;@A xxA
M
8;@8E=Ga;A 9:AB9CrE:a;8;A D;8bE;a;:ADG:AE:a;8F9==;:a;A:9;8GG:aE;:9:=AlBDBkA:9;8H@;:;:sA xxxA
M
?{H@E=8G>9;AA=;DGFF;:AfghAA pGp9FFG98;A:;?8EH;sA8;>Fj~A:;>8EpG@9;nkAgj9@;:Aa;AG?j@;A>GH;AcG:A
M
8;@8E=8Ga;A?{H@E=8G>9;A:j@@9=Ar9C:ADEE8A];@AEpHpE8;:ADG:AD;H9?E`
YZ[
j8;@;8GF;A8;>Fj~AIKQMNKOPQRQOSMUVWXkAA
d;Hp;?9GF9H;;8aA \?]E`uEppF;8AAcG:ArE<;FAj8EFE=9H?];AGFHADGH?jFG98;A?EbpF9?G@9;HA wA
\DGFjG@9;ADG:A \?]E`
uEppF;8AA E:a;8rE;cAfghAA GG:@E:;:AlDEE8GFADG:Aa;A:9;8G8@;89;HnkAA
:9;8`
@8G:HpFG:@G@9;AA ?9:@9=8G>9;AAd;Hp;?9GF9H;;8aA g9CApG@9}:@;:ArE:a;8A];8H@;FADG:Aa;A:9;8>j:?@9;AE>A<G::;;8Aa;A xxA
A
E:a;8rE;cAfghAA :9;8>j:?@9;Ar9?]AH;?j:aG98A<9Cr9=@sAFGG@A;;:AB;pGF9:=ADG:A
A
p;8>jH9;`9:a;~A;:A:9;8>j:?@9;`9:a;~ADGGcA@E;AEbAa;AcF9:9H?];A;:A
A
B9EFE=9H?];A;DEFj@9;A@;ADEE8Hp;FF;:kA?9:@9=8G>9;A9:A?EbB9:G@9;A
A
b;@A;?]E`uEppF;8AcG:A];Fp;:AEbADGH?jFG98;A;:Aj8EFE=9H?];A
A
?EbpF9?G@9;HAEpA@;AHpE8;:A;:A@;AcG8Gc@;89H;8;:kAA
A
^`
d;Hp;?9GF9H;;8aA ^`G:=9E=8G>9;A9HAa;Ab9:H@A9:DGH9;D;Ab;@]Ea;AEbAG8@;89;HADG:A wA
A
G:=9E=8G>9;AE:a;8rE;cAfghAA ];@A:9;8@8G:HpFG:@GG@A@;AD9HjGF9H;8;:kAA
A
yzA`
d;Hp;?9GF9H;;8aA \D;:A=;DE;F9=AGFHAG:=9E`^AbGG8A9:DGH9;D;8AlCEa9jb]Eja;:aA xxxA
A
G:=9E=8G>9;AE:a;8rE;cAfghAA ?E:@8GH@b9aa;FsAB;H@8GF9:=nA;:A<E8a@AHF;?]@HA=;B8j9c@A9:a9;:A
A
G:=9E`^xA:9;@AbE=;F9CcA9HkAA
YY[





!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

01232456
3 9  3  123 8 923 3
 424
89 1 
51442252
CDE<<
F>;:<G;H?I>8;;=I< M;>?>G<N>?OPQR<<
CC<
789:;<
JKL<<
9=>?;=;:;?:>;<<

S8TPG=UV>;<<7QQ;;?<G;H?I>8;;=I< K>X<G;Y:PP=I;<?>;=V9?8:>;<>Y<;8TPG=UV>;<UU?G;Z;N;?<P[<;;?< \<

>?<W>XNP?I;=;< I>QU:U:>;<OU?<I;<TPG;=;<9=>?;Z;G;?<;?<I;<WQUUYQ;I>G>?G<:;<
@AB
G;OUQQ;?<JKL<< ;OUQ9;=;?R<
E=>?;Z;G]=PWQ; CDE<<
F>;:<G;H?I>8;;=I< <
CC<
[;?<OU?<I;<
JKL<<
QUG;=;<
S8TPG=UV>;<<a;H?I>8;;=I<JKL<< a;H?I>8;;=I<OPP=<W;]UQ>?G<OU?<]PY:b[>8:>P?;;Q<=;Y>I9<;?<OPP=< \<
9=>?;Z;G;?<
P]Y]P=;?<OU?<I>QU:U:>;<OU?<I;<TPG;=;<UVOP;=Z;G;?<;?<
^:9WU_<
UVZ>Xc>?G;?<OU?<I;<]=PY:UU:R<S?IP=;8:UQ;<;8TPG=UV>;<ZP=I:<?>;:<
<
YdY:;[U:>Y8T<:P;G;]UY:R<
@`B
e8=P:UQ;<NZ;QQ>?G< S8TPG=UV>;<<a;H?I>8;;=I<JKL<< a;H?I>8;;=I<W>X<;;?<G;NZPQQ;?<Y8=P:9[<;?<W>X<;;?<]>X?Q>Xc;g< \<
PV<]>X?<<
O;=[P;I;Q>Xc<>?VQU[[U:P>=;<NZ;QQ>?G<I>;<?>;:<P]<I;<W;TU?I;Q>?G<
<
=;UG;;=:R<S8TPG=UV>;<QUU:<:P;<<:;Y:>89QU>=;<;?<;h:=U<:;Y:>89QU>=;<
@fB
UVZ>Xc>?G;?<:;<P?I;=Y8T;>I;?R<<
iP=Y>P<:;Y:>Y<< S8TPG=UV>;<<7QQ;;?<G;H?I>8;;=I< K>X<O;=I;?c>?G<P]<:P=Y>P<:;Y:>Y<[P;:<;;?<cQ;9=;?bkP]]Q;=b \<
>?<W>XNP?I;=;< ;8TPG=UV>;<ZP=I;?<9>:G;OP;=Ig<IP8T<;;?<9=G;?:;<W;TU?I;Q>?G<>Y<
<
G;OUQQ;?<JKL<< T>;=<;YY;?:>;;Q<;?<W;;QIOP=[>?G<[UG<?>;:<:P:<9>:Y:;Q<OU?<;;?<
<
8T>=9=G>Y8T;<>?:;=O;?:>;<UU?Q;>I>?G<G;O;?R<C?<I;<IUG;Q>XcY;<
@jB
]=Uc:>Xc< WQ>XV:< ;;?< >?:;=[>::;=;?I;< :P=Y>;< [P;>Q>Xc< :;<
I>UG?PY:>8;=;?R<<
\<
C[]P:;?:>;<< S8TPG=UV>;<<F>;:<G;H?I>8;;=I< SO;?:9;;Q<W>X<Y;89?IU>=;<]PY:b:=U9[U:>Y8T;<OP=[;?R<<
JKL<<
<
@lBS8TPb
a;Y];8>UQ>Y;;=I< mU?<9>:G;OP;=I<ZP=I;?<?U<;;?<>?:=U8UO;=?;9Y;<>?X;8:>;<OU?< \<
kP]]Q;=<< P?I;=NP;c<JKL<< OUYPU8:>;O;<G;?;;Y[>II;Q;?R<<
<
<
pqrsttsus<
\<
nU??;Q>Xc;<
P?O=98T:b
WUU=T;>I<<
@oB





!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

01232456
89 1 

3 9  3  123 8 923 3
51442252

789:8;<==:>?;:8:@;:A


BCDECFGHFGIJKHL VWA
LNAXYZAA
GFEA
MNFLOPGLHLOQJLL
HRA
kOCEJCIGaNCFAA
A
A
STU
BFFb]gLGHCEIA VWAA
`CDECFGFEA`CDA
eQE]GLLHAgaEA
VKePCEIAMbaFeCFeA
gaEA`CDECFGHFGIA
LNAFOJLmCeOPFA
baFeCFeRAA
kOCEJCIGaNCFAA
A
A
XYZA
A
VWAA
o
pSqU
BFFb]gLGHCEIA`CDA VWAA
mGCHaCGFA
PQmFGab]LeJFGLEC kOCEJCIGaNCFAA
eHFA
MVLEEJKHLGRA
A
aJPFJFGCeaJCFA
A
U





6

 424

[F\E]COFFG]A^B_AA [F\E]COFFG]A`CDAPLGHLEabFAaNcCDdCEIFEA]CFAeKIIFeJCFNAfCDEA ZZZA
gLLGANFLOPGLHLOQJLLHhAiOPLIGaNCFACeAECFJAIF\E]COFFG]A`CDA jA
]FfFAaaE]LFECEIhAA
[F\E]COFFG]A^B_AA XZB[leOCEJCIGaNCFA baaJA JLFA FOJLmCeOPFA LNA eFOKE]aCGFA ZZnZZZA
bLdabCeaJCFeALmAJFAemLGFEhAA
[F\E]COFFG]A^r_AA sFJACeAEKJJCIALHAIFemFOCabCeFFG]Aa]gCFeACEAJFAcCEEFEhA ZZA
tLeFGCEIAfLE]FGAeJCHKbaJCFAgaEA]FAOLEOFEJGaJCFAgaEAPFJA
mbaeHalrVWsAMjuPRAbaaJAJLFA]FAFJCLbLICeOPFA]CaIELeFAgaEA
PFJAeQE]GLLHAgaEAVKePCEIAJFAeJFbbFEhAZEAIFgabAgaEAbaIFA
OLEOFEJGaJCFAgaEAmbaeHalrVWsAHLFJACEAFFGeJFACEeJaEJCFAFFEA
`CDECFGAVWAcLG]FEAKCJIFgLFG]hAA
[FemFOCabCeFFG]A kOCEJCIGaNCFAHFJAELGCL]LOPLbFeJFGLbAdaEAEKJJCIAfCDEACEAIFgabA ZZZA
LE]FGfLFdA^r_AA gaEAPQmFGmbaeCFALNA`CbaJFGabFAJKHLGFEhAA
[F\E]COFFG]A^B_AA ZE]CFEA]FAOLEOFEJGaJCFAgaEAPFJAmbaeHalrVWsAECFJAIF]aab]A jA
[F\E]COFFG]A^B_AA CevAdKEEFEAaE]FGFALE]FGfLFdFEAEL]CIAfCDEwAXYZAPQmLNQeFvA ZZZA
xyz{|}~z|} ~zz{z|{z}}~z}~}zz
]FA`CDECFGhAA
[F\E]COFFG]A^B_AA BCDECFGlVWACeAPFJAgLLGdFKGeLE]FGfLFdAgLLGAC]FEJCNCOaJCFAgaEA ZZZA
FFEAa]FELLHALNAFFEA`CbaJFGabFAPQmFGmbaeCFhAA
[F\E]COFFG]A^B_AA kOCEJCIGaNCFAHFJAELGCL]LOPLbFeJFGLbACeALLdAEKJJCIALHA ZZZA
eFOGFJFGFE]FAa]FELHFEAJFA]CNNFGFEJCGFEAgaEA`CbaJFGabFA
PQmFGmbaeCFEhA
[FemFOCabCeFFG]FA ZEAIFgabAgaEAJcCDNFbAdaEAPFJAEL]CIAfCDEAgFEFKfFA ZZnZZZA
PaE]FbCEIA^B_AA daJPFJFGCeaJCFeAHFJAbLdabFA`bLF]EaHFeAKCJAJFAgLFGFEhAA

!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

01232456
3 9 
89 1 
789:;<8=>?@@AB OPB
QR7B
C:D8:<E<8B
F=@<G>??:HB
@8=;<I=<B
C:D8:<E?><J:<JKB
B
B
B
B
B
9:8=:HE>:<BB
LMN
B


3  123 8 923 3
 424
51442252
S<T8;:9<<E;BUVWBB Z<EJ=BA@<=B;<B8:<=[J<9E<=<E<8;<B>>E;BG>8B\<=B?<=J<?B]@E;<8B 777B
S<JX<9:>?:J<<E;B C<X>>?;^BZ<8BA<=:8HBG>8B;<B;<8J:=<:=B@XBOPBY@8;<EB9@8=E>J=B ~B
@8;<EY@<IBUOWBB _`abcdaefgahijfekilmanjk̀goapffmqr_sektuaknalltufvfwftxadta
J@AA:H<BH<G>??<8BIy88<8B;<Y<B=]<<B@8;<EY@<I<8B]:DY<8B@XB
<<8BC<8:H8<B?<=J<?B;>=BH<<8BG<E;<E<B9@8=E@?<B8@@;Y>>I=B
F9zJ=<{BAz<?@?:X@@AK^BZ<8B\@A@H<8<B?><J:<BA<=B<<8B;<8J:=<:=B
G>8B|B}~BBFOPKB@B;<B>>8]<Y:H\<:;BG>8BG<=B@XBQR7B]:DY<8B
@XB>;<8@@A^B@@EB>;<8@A<8B|BB9ABG@?J=>>=B<<8B
<<8G@y;:H<B@??@][ByX^BB
S<JX<9:>?:J<<E;B 9:8=:HE>:<BA<=B8@E:@;@9\@?<J=<E@?B@BQ7VSB?>>=B=@<B@AB77777BB
@8;<EY@<IBUOWBB >;<8@A<8BA<=B:8=<EA:==<8=<BJ<9E<=:<B@XB=<BJX@E<8^BB

!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

 !" 
#$%&!'(&)* +,

Bijlage I

-. 7889:;<=><;?@AB?CAD:<E<D?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GH
-/ I<J>=EKJLK?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?MH
-0 NE@A=K=EKJLKO?;<=><;?:88E?>=8LP?Q88ER<EP?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?MH
-1 NE@A=K=EKJLKO?P<D<=E<E<D:?;<=><;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?SH
-2 TA::<DUV<WAXY=>;<=><;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?SH
-3 ND:<ECKKC?=EKJLK?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?SH
-4 ZK=A[D=?@AB?@<RJ>=WABD\?K;;<<D?Y889:U?89?KKDV<WAXY=>;<=><;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?]H
-5 7889:;<=><;?@AB?@<RJ>=<;8W<?PK=A[D=?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?]H
-6 Z8>=?=EKJLK=A>XY<?D<CPABD?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?]H
.- ^XY<:<;;<=><;?L<=?D<JE8;8VA>XY<?JA=QK;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?G_H
.. I<C;<=><;?L<=?PABD\?:8XY?KKDQKDC<;ABC<?D8ELK;<?`ab?Q<E:<DCADV?QKD?;AVKL<D=KAE<?;<=><;>?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?G_H
./ cEKJLKO?V<<D?PABD\?V<<D?D<JE8;8VA>XY<?JA=QK;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GGH
.0 `JVU?89?;<D:<DPABD?DK?=EKJLK?W8D:<E?D<JE8;8VA>XY<?JA=QK;?89?@AB?PK=A[D=?:A<?DA<=?@<88E:<<;:?CKD?R8E:<D?FFFFFFFFFFFFFFF?GGH
.1 `JVU?89?;<D:<DPABD?DK?=EKJLK?L<=?D<JE8;8VA>XY<?JA=QK;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GGH
.2 dK;\?DA<=?AD?>=KK=?8Q<E<AD:?=<?C8L<D?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GeH
.3 d<EL8<:<D?QKD?JE<=YEKEJP=JJE?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GeH
.4 f8XXgh=EKJLK?89?X8XXgV8:gDA<?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GeH
.5 ^XY8J:<E;<=><;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GiH
.6 j;;<@88V;<=><;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GiH
/- Z8;>;<=><;?L<=?Q<E:<DCADV?8P?9EKX=JJE?QKD?Y<=?8>?>XKPY8k:<?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GiH
/. IA<=U8P<D?CDA<;<=><;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GlH
// jDC<;;<=><;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GlH
/0 d8<=;<=><;?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GlH
/1 ^=E<>>9EKX=JJE?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GlH
/2 m<C<?:<;<D;<=><;?L<=?Q<EL8<:<D?QKD?X8EPJ>?K;A<DJL?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GnH
/3 d<E:<DCADV?8P?ADV<>;AC=?X8EPJ>?K;A<DJL?AD?9KEgDh?89?Y8V<E<?8<>89KVJ>?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GnH
/4 oDV<>;AC=?X8EPJ>?K;A<DJLO?V;K:?<D?C;<AD?pLJD=>=JC\?<DWFq?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GnH
/5 ^XY<EP?89?L8V<;ABC>?VA9=AV?ADV<>;AC=?X8PEJ>?K;A<DJL?p@QF?@K==<EABq?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GrH
/6 cY8EKh=EKJLKO?C;<ADb?L<=?P<E>A>=<E<D:<?=Y8EKhPABDF?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GrH
0- ^=<EDJL9EKX=JJEO?V<k>8;<<E:?<D?W8D:<E?<ED>=AV?=EKJLK?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GMH
0. Z<D<=E<E<D:?;<=><;?QKD?Y<=?K@:8L<D?89?;<=><;?:88E?>=8LP?Q88ER<EP?FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF?GMH

01234516787 384 8 81 781238885 17 8485 384 7151015 12
4878



 !"#$%$&'(&)************************************************************************************************************************************************)+, ./01%$&'(&)************************************************************************************************************************************************)+2 34&&$)%$&'(&)5'"675#66#8)**************************************************************************************************************************)+2  34&&$)%$&'(&)%9/$&:)**********************************************************************************************************************************)+2-

01234516787 384 8 81 781238885 17 8485 384 7151015 12
4878



01234541689

321694833234531241439 6314523832

4569



7

899:;<=>?@ABAAC7
DE7FEGHIJKLMNOPE7FEGELQOR7EI7NGLILOSTE7UKHJEI7FLM7TVVWQRTEKOEIGEPOEG7XLMIY77
DLP7XLMI7QE7FEGHIJKLMNOPE7UKHJEI7UVVK7TEP7NGLILOST7FEGELQa7
ZGLILOSTY77
[77\LMI7EK7HHI]LMXLIJEI7UVVK7
bEOGLOOLIJEI7VUEK7QE7IVQLJE7FEEGQUVKcLIJ7N_IIEI7ILEP7GVO7JEXLEI7
TEKOEIGEPOEG77
]VKQEI7UHI7HIQEKE7HOdESPEI7XVHGO7XLENEIT_LOVdIHcEa7DE7
[77\LMI7EK7HHI]LMXLIJEI7UVVK7
JEFK_LNEGLMNE7LIQLSHPLEO7UVVK7VdIHcE7XLMIY7
LIPKHSKHIL^GE7FGVEQLIJ7VW7
[eUEK]HKQTELQ7VW7FE]_OPXLMIOUEKcLIQEKLIJf7
UEKTVVJQE7LIPKHSKHIL^GE7QK_N7
[77\LMI7EK7NGLILOSTE7HHI]LMXLIJEI7UVVK7 [ePLMQEGLMN7JETE_JEIUEKGLEO`7IE_KVGVJLOSTE7OgcdPVcEI7VW7
PENEIO`7SVIU_GOLEO`7UEKGLEO7UHI7GLh_VK7VW7FGVEQ7_LP7IE_O7VW7
EEI7OSTEQEGWKHSP__K7EI7XV7MH`7LO7EK7
VVKf7
LIQE_NLIJ77
[eOPVGGLIJOOPVVKILOOEI7VW7JEFK_LN7UHI7HIPLSVHJ_GHIPLHf7
[77\LMI7EK7HIQEKE7VKJHIEI7FLM7
[eHW]EXLJTELQ7UHI7iUVG]HOOEIj7PVEXLSTP7PT_LO`7cVELGLMN7PE7
FEPKVNNEI77
FEVVKQEGEI7dHPL^IP7iVdXEPPEGLMN7PVEJEFKHSTPE7GEPOEGO`7
bEGELQY77
[77pVEP7QE7dHPL^IP7LI7TEP7XLENEIT_LO7
QK_JO`7HGSVTVG̀7EIXaja7
UVVK7VFOEKUHPLE7]VKQEI7
kGO7EK7FEOGVPEI7]VKQP7Vc7QE7dHPL^IP7UVVK7VFOEKUHPLE7Vd7PE7
VdJEIVcEI7
IEcEI`7LO7FEEGQUVKcLIJ7cLIQEK7_KJEIPa7lEI7dHPL^IP7NHI7FEPEK7
[77qO7EEI7no7IVVQXHNEGLMN77
[77pVEP7EEI7IE_KVSTLK_KJ7]VKQEI7 VIQEKXVSTP7]VKQEI7HGO7TLM7ILEP7VIQEK7LIUGVEQ7EI7SVmdEKHPLEW7LOa7
no7]VKQP7OPEEQO7cEEK7JEFK_LNP7HGO7EEKOPE7VIQEKXVEN7FLM7
JEKHHQdGEEJQ77
dHPL^IPEI7cEP7EEI7cHPLJ7KLOLSV7Vd7EEI7LIPKHSKHILEEG7GEPOEGa77
[77rgdEKQEIOE7VW7JEcEIJQE7LIPKHSKHIL^GE7GHEOLE7
qIPKHSKHIL^GE7
HW]LMNLIJEI7]HHKFLM7 [77sEKOST_LULIJ7UHI7QE7cLQQEGGLMIOPK_SP_KEI7iFUa7QEKQE7UEIPKLNEGj7
[77tFGLPEKHPLE7UHI7TEP7QEKQE7UEIPKLNEG7
_KJEIPE7
IE_KVSTLK_KJLOSTE7 [7uEGHPLEUE7QLGHPHPLE7UHI7EEI7VW7cEEK7GHPEKHGE7UEIPKLNEGO7
FETHIQEGLIJ7IVQLJ7 [77tFGLPEKHPLE7UHI7FHOHGESLOPEKIEI7
[77qIPKHSKHIL^GE7G_STP77
LO7XLMI7VacaY77
[77v_FHKSHSTIVwQHGE7VW7LIPKHUEIPKLS_GHLKE7FGVEQLIJa77





!"!#$$%"&$"'&"(%)*#+!,"'-"(""'#$%,!&#$$%&"-"''$$%".$!-),+'$$&),
/+-+,"!'"'0121023010

01234541689

1

321694833234531241439 6314523832

4556789:;98<=>?< F>?<@>A79B9A<G>?A<H556789:;98;<IB>?<6B9JK9A:L<>A<79<M99;:9<N9IO889A<>;<9B<N99A<9BA;:>N<89:;98<9A<G>?A<
=9987I5BM>AN<9A<G>9@9AHK>;5PAOM9<A>9:<A57>NQ<F>?<99A<OAOM9A9;9<IOA<=9RK;:G>?A;I9B8>9;S<A9KB585N>;TH9<
@>A79B9A<
<:9@9A;<56<;UMP:5M9A<V=9HO8I9<99AMO8>N<=BO@9AW<56<99A<>AO79JKO:9<56<5A;OM9AHOAN9A79<OAOMA9;9<>;<
<=9987I5BM>AN<OOAN9R9G9AQ<XY<>;<79<99AI5K7>N;:9<M9:H579<5M<99A<;>NA>6>TOA:<H9B;9A89:;98<K>:<:9<;8K>:9AQ<
<F>?<I9B79A@>AN<IOA<M>;HOA798>AN<M59:<99A<Z[\;TH9798<7998<K>:<MO@9A<IOA<H9:<;@989:5I9BG>TH:Q<F5I9A7>9A<
<@OA<]Z^<IOA<79<H9B;9A9A<8O:9B<OOAN9R9G9A<G>?A<5M<79<5K79B75M<IOA<99A<89:;98<=9:9B<:9<=9PO89AQ<<
CDE<


!"!#$$%"&$"'&"(%)*#+!,"'-"(""'#$%,!&#$$%&"-"''$$%".$!-),+'$$&),
/+-+,"!'"'0121023010

3

01232456
3 9 
89 1 
789:;<:==>?@A;BA@C<<^_<B9:A?A@<
<
D<E=FGHH@<
IAJKB;L8ME< P`<<
NOPQR<STU<<
D<<VAAE<
IAJKB;L8MEBW
XAF@8AB<=><
VA:AKVAEW
XAF@8AB<<
D<<E=FGHH@<
EAKF=@=V8B9:<
=E?AFL=AY<
<D<VAAE<AFEB;8VA<
@H9AFH;8A<
B9:A?A@<
<<<NZ<T<9GU<=><
IA@HEVF8MY<
:AGH;==G[<<
\]0<
iH;8V<
^_<B9:A?A@<
:==>?@A;BA@C<< <
D<<E=FGHH@<=>< P`<<
@89:;<VAJ8ML8V?<
IAJKB;L8ME<
NOPQ<SjWSTU[<
<D<Y=F;<
IAJKB;L8MEBXA
F@8ABk<
l<S<G8EKK;[<
<
\]0 <




3  123
51442252
a8A;<VAbE?89AAF?<
cPd<<
a8A;<VAbE?89AAF?<
cPd<<

8 923 3

 424

eALA<fH;8gE;MAB<YKEEAE<?==FVHHEB<EHHF<:K8B<J=F?AE< h<
VAB;KKF?<X==F<L=XAF<LA<?==F<AAE<X=@JHBBAEA<GA;<?A<E=?8VA< <
hh<
8EB;FK9;8AB<YKEEAE<J=F?AE<=fVAX=@V?[<<

h<
a8A;<VAbE?89AAF?< a8A;<FA@AXHE;<X==F<?A<IA:HE?A@8EV<XHE<?A<fH;8gE;[<<
<
cmd<
<
OAbE?89AAF?<cPd<< eA<;AE?AEB<8B<=G<AAE<P`<K8;<;A<X=AFAE[<nA;<VAXHHF<XHE<?A< hh<
B;FH@8EV<8B<VAF8EV<X==F<AAE<P`<=E?AFL=AY<XHE<:A;<:==>?[<hE<
A@Y<VAXH@<8B<HHE?H9:;8V<;=AL89:;<N:AF:HH@?<EAKF=@=V8B9:<
=E?AFL=AYk<JHHFI8M<?A<fH;8gE;<J=F?;<VAJAY;<8E?8AE<:8M<
B@HHf;U<HIB=@KK;<E==?LHYA@8MY[<<



!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

01232456
3 9 
89 1 
789:;<=>?>@
YZ@BIF>=>P@
;ABCD<=8EF>=><@ @
><@G>?>?E>?><=>@ [\@
HDIC;?><J@@
@
K@@L>?B8BC>?><=>@ ]Y^@@
F;;H=L89<M@
N?DO><@
K@@F>G8E>@BIF;OM@
E>DBB;I8>>?=>@
P>CB>PB@
K@;ABCD<=8EQ
F>=><@GD<@
;<E>GDP@
;<=R8=>P89O@
K@@D<C8BC;PP8<E@
CF>?DL8>@
K@@8<C;S8IDC8>@
TDPI;F;PM@
=?REBU@
K@@E?;C>@B<>>@;H@
I;<CRB8>@GD<@
=>@BIF>=>P@
K@@G><C?8IRPD8?>@
BFR<C@
K@@P>>HC89=@V@WX@
9DD?@@


3  123
51442252
_8>C@E>`<=8I>>?=@
a7b@@
c>`<=8I>>?=@a7b@
@
_8>C@E>`<=8I>>?=@
a7b@@

8 923 3
^<@=>:>@;ABCD<=8EF>=><@8B@[\@;<;<CN>>?P89Od@789E>G;PE@A;>C@
=>@LDC8e<C@E>C?D<BL;?C>>?=@;H@;G>?E>N?DIFC@f;?=><@<DD?@
>><@I><C?RA@=DC@>><@ghFighF@;L>?DC8;<>P>@BID<<>?@N>:8Cd@@
@
@

6

 424
^@
@
^^@
@
X@



!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

01232456
3 9 
89 1 
789:;<=>
R`>
:?@ABACCA;:ACD> >
E>>F<GH<=<9=>IJ9> >
@A;>
>
KAFL:;H<G9M> >
>
?NOJ>
PQRSTUVW>> ab>:?@ABAC>
>
E>>XN?JCA>
9AL8NCN=<:?@A> >
c9BA8HNAY>
;AYA9A9>
E>><9BALY<9=>NX> FA8IACYNCNO>
<9;8J?8J9<ZCA> >
CJ?A8J;<A[> >
E>>;AYA9A9>IJ9> dae>>
:?@ABACKJ:<:X8
J?;LL8M>
C<\LN88NA>NX>
N;N]C<\LN88NA[>>
^_05>
>


3  123
51442252
QAf9B<?AA8B>ghi>
>
>
>
>
>
j<A;>=Af9B<?AA8B>
ghi>
>
QAf9B<?AA8B>gki>
>
>
>
QAFNN9C<GY>9<A;>
=Af9B<?AA8B><9>BA>
J?L;A>XJ:A>gki>>

8 923 3
S?J9>ONA;>N9O<BBACC<GY>FN8BA9>L<;=AINA8B[>lA>mJ;<Z9;>ONA;>
FN8BA9> NIA8=AK8J?@;> 9JJ8> AA9> ?A9;8LO> OA;> AA9>
9AL8N?@<8L8=<:?@A>JXBAC<9=[>lA>:?J9>ONA;>FN8BA9>@A8@JJCB>
<9B<A9>BA>AA8:;A>:?J9>O<9BA8>BJ9>V>LL8>9J>@A;>;8JLOJ>FA8B>
L<;=AINA8B> A9> <9B<A9> BA> 9AL8NCN=<:?@A> ;NA:;J9B>
IA8:CA?@;A8;[>>
>
>
>
k<G>ACYA>?NOJ;ALHA>mJnopqnrstuvnvqswxqnyvqzunu{|s}uw~vqs
=AOJJY;>IJ9>BA>HN9A:>B<A>K<G>BA>AA8:;A>:?J9>9<A;>FA8BA9>
N9BA8HN?@;[>
>
e9>XL9?;<A>IJ9>KA:?@<YKJJ8@A<B>YJ9>AA9>dae>FN8BA9>
L<;=AINA8BM><9B<A9>R`>;A>FA<9<=><9XN8OJ;<A>=AAX;[>>

 424
ee>
>
>
>
>
>
e>
>
>
e>
>
>
>
>

>

!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

01232456
3 9  3  123 8 923 3
 424
89 1 
51442252
7898:;<=>?@=> OPQ>>
R<98<ED@BD9<<;G> W<C<;>G@=>UX>:Y>9<ZK<BB<=>@@=>C<>C:=<=>[E:;CDE@B<> a>
A<?:BA<=>?@=>
:=G<;S:<L>TUV>> E:=CK9D<9><=>@\:=@B<>]<9EF@GDAD=A^><=>:Y>@C;:JD<>C<>
<;=9CDA>
L_@=CDJDE<;<=>TWV`>
9EF<G<BB<C9<BH> UX>>
bD<C>A<c=GDE<<;G>> dBB<<=>]De>E:=C;@fD=GDE@CD<>?::;>OPQ`>
QQ>
>I>J:E@B<>
ghiUX>>
R<98<ED@BD9<<;G> j<;9<=8<;JK9D<>C:Y:9ED=CDA;@JD<>[ghiUX^>L@=>JK=ECD:=<B<> QQlQQQ>
=<K;:B:AD9EF<>
:=G<;S:<L>TUV>> @=:Y@BD<k=>>
C<L<=<=>>
@@=C:=<=> C<;> F::AC<> ?@=> G<> 9C;KECK;<<B> D=C@EC<>
I>>9<EK=G@D;<>
F<;9<=A<]D<G<=`>>
<8DB<89D<>
I>>E:A=DCD<?<>
9C::;=D99<=>>
>
MN0>





!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

01232456
3 9 
89 1 
789:;<=>?@A;9ABCD=@8;E
FGHIJKLHMLEE PQEIRSGTGUE
PQE
E
LLVWGXYRSJIZ
E
MLIIYG[E
E
NO0EPQEVGHIE
lKbYJLJKLHMLqE PQE
UGJIGUETaaKEIJaMjE LLVWGXYRSJIE
MLIIYG[EE
caaKdGKjE
E
tPpE
E
a[EuvEE
E
E
yRSaWKL[YGEE
Nr0E





3  123 8 923 3
51442252
FYGJEWG\VTYRGGKTE `UGRSJGERaKKGULJYGEJHIIGVEKLTYaUaWYIRSGEbGcYVTYVWGVEGVE
]^_EE
LLVdGXYWSGYTEcLVEGGVEGeJGKVGETG[aKMYJGYJfEgGdaaVUYhiEXLUE
[aUUadZHjEYVEGGVEkFlZEa[EMLeYUUaZ[LRYLUGEL[TGUYVWEbGjLUGVEa[E
GGVEKmVJWGV[aJaEnGcGVJHGGUEaMEMGTYRaUGWLUGEKGTGVoELUETLVE
VYGJEVaTYWEYIfEE
gG\VTYRGGKTE]^_EE saaKLUEdLVVGGKEGGVEaKbYJLbaTGM[KLRJHHKEMaWGUYhiEYIfE
gGIjGRYLUYIGGKTE
aVTGKXaGiE]^_EE
gGIjGRYLUYIGGKTE
aVTGKXaGiE]^_EE

 424
pE
pE
E
E
pE
pE

uvEYVEWGcLUEcLVEaKbYJLLUEJKLHMLEnafLfEbUadEaHJofE^YhE xE
jaIJJKLHMLJYIRSGEcYIHITLUYVWEMGJEVaKMLUGEuvEnGVEWGGVE ppE
cKGGMTEcaaKdGKjowEYIEtPELLVWGdGXGVfE
^YhEYVJKLaRHULYKGEbUaGTYVWfEE
xE

!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

01232456
3 9  3  123
89 1 
51442252
789:;<;8<=><?@ IJ@K89:;<B@@ LBMCD:NBB8D@OPQ@@
ABCB;8B8BCD@
EB;FBE@@
@
@
@
@
Pl@@
LBMCD:NBB8D@OmQ@@
@
oNYKX8<h:B@@ LBFABN:<E:FBB8D@
@
KCDB8WKB\@OmQ@@
GH0@
LBMCD:NBB8D@OmQ@@
IJ@
q:DDBC[
XBW:NY;FEB;FBE@@ <<CXBW:NY;F><F
F:Bh@
@
@
@
@
Pl@@
LBFABN:<E:FBB8D@
Gs0@
KCDB8WKB\@OmQ@@
IJ@7CDB8\<<\|@ LBMCD:NBB8D@OPQ@@
7CDB8\<<\@
78;YKA<C;K[@
;8<=><@@
X8<>@
z
z
Pl@
@
LBFABN:<E:FBB8D@
z
KCDB8WKB\@OmQ@@
z
z
oNYKX8<h:B@@ LBFABN:<E:FBB8D@
z
KCDB8WKB\@OmQ@@
G{0@






8 923 3
R<CCBB8?@
STUDB@<<CVBW:XYB:D@Z<C@BBC@8<D:K[KA<<\@:C;8<KN=E<:8@
Z8BB>D@ZKK8VB8A@C:B;@=:;XBFEK;BC@:F@]^_`abcdef@
gTUYB;@ KCDB8WKB\@ VK8D;@ <<CXBZ8<<XD@ DKK8@ BBC@
Kh;<E>KEKKXf@
iTUZB8>KBDBC@Z<C@BBC@EB;FBE@Z<C@DB@K89:;<V<CDj@@
nKD:X@K>@DB@EB;FBEF@;B@EK\<E:FB8BCj@@
m:p@<<CVBW:XYB:D@Z<C@BBC@:C;8<KN=E<:8@NK8A=F@<E:BC=>@
WKCDB8@EB;FBE@Z<C@DB@KKX9KEj@qIk@:F@;BXBC<<CXBVBWBC@:C@
XBZ<E@Z<C@BBC@>B;<EBC@Z8BB>D@ZKK8VB8Aj@@
t:pC@Z<<\@CK8><<E@u>B;@=:;WKCDB8:CX@Z<C@BZBC;=BBE@DB@
CB=F9BBC;pBF@9:p@CB=Fh8<N;==8Tj@qBDBVB8\:CX@Z<C@DB@
A<;:vC;@:F@BFFBC;:BBEw@<CDB8F@:F@YB;@9B;B8@YB;@KCDB8WKB\@=:;@
;B@F;BEEBCj@oZBC;=BBE@>BD:NK[EBX<<E@9BE<CXj@m:p@YB;@\:CD@:F@
DB@8<D:KX8<h:B@>BBF;<E@C=;;BEKKFj@@
xKK8\B=8FKCDB8WKB\@9:p@D:;@;yAB@EB;FBEj@@
RK8DBC@FyF;B><;:FNY@=:;XBZKB8D@K>@9K;EB;FBEF@=:;@;B@FE=:;BC@
}~~@
<C@BBC@C=;;:XB@<<CZ=EE:CX@W:pC@K>@NKCDyE<:8B@h8<N;=8BC@>B;@
VB:C:X@ZB8AE<<;F:CXBC@BC@YB;@;B>AK8K><CD:9=E<:8@XBV8:NY;@
;B@KCDB8WKB\BCj@@
oNYKX8<h:B@\<C@BBC@C:B;[KA<<\@Z8BB>D@ZKK8VB8A@:C@DB@
VB\B@DBEBC@<<C;KCBC@9:p@XBZ<E@Z<C@E<NB8<;:BF@:C@YB;@
<<CXBW:NY;@uC:B;@FABN:h:B\@KCDB8\<<\h8<N;=8BCTj@@

!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

6

 424
k@
kk@
r@
k@
kk@
k@
kk@
r@

6

01232456
3 9 
89 1 
789:;<=>8?@89:8>AB>BC?D
EFGHIJGDKHLD
]^X_`aDD
KMNOPGQHLJRD
FSSMMJDTUUVWXDUVD
FFJYMQHZTGPSMGPMSDD
D
[\0D
uUUVWSMGPMSDKHLD ]^X_`aDD
KMNOPGMSUQMD
mFGHIJGD
D
D
D
D
D
_DD
D
D
D
[v0D
]^DD
EUPGD
GdFOnFGHPZTMD
JMsmHLJDD
_D
D
¡]tD
D
[¢0D



3  123 8 923 3
51442252
bSSMMJDYMcJWHZMMdWD _UJeMJGHUJMMSD]^DHPDFSSMMJDJOGGHYDKHLiDD
HJDKHLQUJWMdMD
jklKMNOPGQHLJPmdUKSMnMJD
YMeFSSMJDfghDD
oklHJGUpHZFGHMDD
qklVUZFFSDJMOdUSUYHPZTDmdUKSMMnDD
rklYMSUsFSHPMMdWMDmHLJDKHLDUJWMdQUMsDeFJDWMDZMdeHZFSMD
NMdeMSsUSUnDD
wMcJWHZMMdWDfghDD xMD]^X_`aDnUMGDWMDeUSSMWHYMDZMdeHZFSMDNMdeMSsUSUnDHJD
yzz{|}y~zz}{z}}zz}~z}JJMJD
nUMHSHLsDOHGeUMdKFFdDQHLJDeUUdFSDHJWHMJDnFJHmOSFGHMDnUMGD
NUdWMJDeMdnMWMJDgHLDGNHLVMSDUmDZUJeMJGHUJMSMDUmJFnMPDMJD
HJWHMJDWMDZdFJHUXZMdeHZFSMDMJDZMdeHZUXGTUdFZFSMDUeMdYFJYMJD
JHMGDWOHWMSHLsDHJDKMMSWDNUdWMJDYMKdFZTGDHPD_XPZFJD
FFJYMNMQMJDD
wMcJWHZMMdWDfghDD tJWHMJDHJDWMQMDZUJGMpGDMMJD_DPZTMWMSDYMcJWHZMMdWDHPD
}z}zz{z}~z} }|z}z~ {z}
NMdeMSsUSUnDNUdWMJDeMdeFJYMJDWUUdDMMJDeUSOnMGdHPZTMD_D
WHMDWMDZdFJHUeMdGMKdFSMDMJDZMdeHZUGTUdFZFSMDYMKHMWMJDUneFGD
¡FJHmOSFGHMDnUMGDNUdWMJDeMdnMWMJDD
wMcJWHZMMdWDfghDD xMD]^X_`aDnUMGDWMDeUSSMWHYMDZMdeHZFSMDNMdeMSsUSUnDHJD
KMMSWDKdMJYMJDHJZSOPHMVDTj£ToD
wMcJWHZMMdWDHJD ¤FDYMPmMZHFSHPMMdWDFWeHMPDsOJJMJD_D¥eUUdDKUGSMGPMSPkDUVD
¡]tD¥eUUdDSMGPMSPDeFJDWMDNMsMDWMSMJkDFFJYMNMQMJDQHLJRD
KHLQUJWMdMD
YMeFSSMJDfghDD eUUdFSDKHLDGNHLVMSDUmD]^DUVDKHLDZUnmSMpMDSMGPMSPDD

 424
tDD
tDD

ttD
tD
ttD
¦D



!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

01232456
3 9  3  123
89 1 
51442252
6789:9;;9<=9;>?9<>JK>>
L9M@:E799B:>NOP>>
@9ABC;CDE=789>
AE<FG;>>
>
Q^>>
L9M@:E799B:>E@>
>
UEVSC@:9B9>
>
D9FG;;9@>NOP>>
>
_J]>>
L9M@:E799B:>NOP>>
>
>
>
>
HI0>
c9T;9<=9;>?9<> e`@G?E=789>JK>>L9=X97EG;E=99B:>
XEV@W>:C78>
C@:9BSC9T>NOP>>
GG@FG@T9;EVT9>
@CB?G;9>JKd>
F9B:9@TE@D>FG@>
;EDG?9@<GEB9> _J]>>
L9=X97EG;E=99B:>
;9<=9;=>>
C@:9BSC9T>NQP>>
>
>
HH0>



8 923 3
QC@F9@<EC@9;9>BR@<D9@C@:9BSC9T9@>U;EVF9@>D9M@:E799B:W>
FCCBG;>FCCB>89<>CX=XCB9@>FG@>;AYG<E9=>CZ>F9BX;GG<=<9>
UC<ZBGD?9@<9@>[GGBFCCB>99@>:BE@D9@:9>B9:A7<E9>@C:ED>E=\>
Q^>E=>UEVSC@:9B>@A<<ED>FCCB>99@>D;CUGG;>CF9BSE78<>FG@>:9>
UC<;9<=9;=W>FCCBG;>:E9>FG@>:9>@9ABG;9>UCD9@W>9@>UEV>
79BFE7CUBG78EG;9>@9ABG;DE9\>>
_J]W>G;8C9[9;>?C9E;EVT>AE<FC9BUGGB>UEV>D9B9G@E?99B:9>
X9B=C@9@W>E=>:9>U9=<9>9@>?99=<>S9T9B9>?9<8C:9>C?>99@>
?`9;A?;9<=9;W>?`9;A?7C?XB9==E9W>GG@<G=<E@D>FG@>:9>
;EDG?9@<9@>CZ>?A;<EX9;9>[9BF9;ZBG7<AB9@>GG@><9><C@9@\>Q^a
?`9;CDBGZE9>TG@>[CB:9@>CF9B[CD9@>E@:E9@>_J]>@E9<>
AE<FC9BUGGB>E=\>
e`@G?E=789>CX@G?9=>E@>Z;9YE9>9@>9Y<9@=E9>?C9<9@>C@:9B>
Z;ACBC=7CXE9>[CB:9@>AE<D9FC9B:\>e9>U9[9DE@D9@>?C9<9@>
SC@:9B>9Y<9B@9>8A;X>f@>C@:9B>?9:E=789>7C@<BC;9>G7<E9Z>:CCB>
:9>XG<Eg@<>S9;Z>[CB:9@>AE<D9FC9B:\>OEV>@9DG<E9Z>B9=A;<GG<>
TA@@9@>:9>CX@G?9=>CX>99@>;G<9B><EV:=<EX>[CB:9@>89B8GG;:\>>
^CC@<>;EDG?9@<GEB9>;9<=9;=>

6

 424
]>
]]>
b>
]>
b>



!"#$#%&&'$(&$)($*'+,%-#.$)/$*$$!)%&'.#(%&&'($/$!))&&'$0&#/!+.-)&!&(+.
1-/-.$#)$)2343245232

32

01232456
3 9  3  123
89 1 
51442252
6789:;:<=>=?><@AB:<=>C=9D=<E8<8AF
_QNYFMNÒaQWNNHaF
GHIJKILFMNNOF ]^FF
bcdFF
PQROSFMNNOF
ONJHTUTMQVWXNF
JQYZIUFF
[\0F
]JMnFToF
]^FF
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DJBXDYZHJUEWEB cDFSEMIWHKEJBSE[HELDSdEDUBXDYBI\LI\FDEB[\JBUEBI\FELL\BEJB
SE[\LLEJB]^_BB bDXcL\KHIeBDMBPQB\\JSEfEZEJgBB
hHBJHUDSB\\JBFEB[cLLEJBiEFBjklmP`gB
RLLEEJBSETJUDVEEWUB PQBSEWEVdF[\\WUDSUBDJUDEJBXE\JFfHHWUBfHWUFB\\JBVWDFEWD\B `B
DJBXDYZHJUEWEB [\JBoFF\f\BJLgBHJ[EWiHSEJB[\JBUEBI\FDaJFBHiBUDWEVFBJ\BdEFB
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EVdHSW\bDEBK\JBUEBUD\SJHMEBfHWUEJBSEMFELUBEJBUEBEWJMFB[\JB
EEJBLDS\iEJF\DWBLEFMELBfHWUEJBXEHHWUEELUgBB
RLLEEJBSETJUDVEEWUB PQBSEWEVdF[\\WUDSUBXDYBZEEWBIDYJLDYKEBI\LI\FDEBHbBXEL\MFDJSgB `B
DJBXDYZHJUEWEB ^DYBFfDYbEL\VdFDSEBPQBHIJ\iEMBHbBVHiILEtEBbW\VFcWEJB[\JBUEB
SE[\LLEJB]^_BB dDELBEJlHbBUEBiDUUEJ[HEFBDMBjkB\\JSEfEZEJgBB
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Bijlage K

Mean Effective
Dose(mSv)
X-ray
Cervical Spine
Thoracic Spine
Lumbar Spine
Sacroiliac Joint
Pelvis
Hip
Femur
Knee
Tibia
Ankle
Feet
Toes
Fingers
Hand
Wrist
Shoulder
Thorax
Elbow
Ribs
Abdomen

min
0,07
0,7
1
0,06
0,27
0,4
0,003
0,003
0,002
0,002
0,001
0,0006
0,0005
0,0005
0,0005
0,01
0,02
0,001
0,016
0,76

Thorax
Abdomen
Thorax-Abdomen
Sinus
Conebeam Sinus
Cervical Spine
Lumbar Spine
Sacroiliac Joint
Brain

7
7
9,9
0,96
0,04
2,5
4
6
2

Mean Effective
Dose(mSv)
max

1,2
1,2
1,2
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

0,1
1
1,5
0,1
0,6
0,7
0,003
0,005
0,002
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,01
0,1
0,001
0,016
1,05

3
3
3
1
3
3
1,2
3
1,2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,2
1

CT
3
1,6
1,4
5
5
1,2
1,2
3
1,2

8
8
10,9
2
0,17
3
6
7,7
2

1,2
3
1,6
5
5
3
3
1
3

1 1. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

(UNSCEAR). Sources and effects of ionizing radiation. 2008. Volume I.
2 2. Hart D. and Wall B. F. Radiation exposure of the UK Population from

medical and dental X-ray Examinations. 2002
3 3. Mettler F. et al. Effective doses in radiology and diagnostic nuclear

medicine: a catalog. Radiology. 2008
4 Shrimpton P. et al. A national survey of doses from CT in the UK: 2003. Br.

J. Radiol. 2006
5 Zoumalan R et al. Flat panel cone beam computed tomography of the

sinuses. Otolaryngol Head Neck Surg. 2009
6 Yates et al. Effect of multislice scanners on patient dose from routine CT

examinations in East Anglia. Br. J. Radiol. 2004.
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Bijlage N

Prénom:
Poids:

Taille:
j_"""""""

J_

SCANNER DU RACHIS LOMBAIRE

Madame, Monsieur,
Vous allez, dans quelques instants, bénéficier d'un examen scanner de la colonne vertébrale.
Dans le but d'orienter efficacement l'examen, nous vous prions de bien vouloir compléter ce questionnaire.
En vous en remerciant.'

1. Localisation des douleurs (*)
Vous avez mal au bas du dos

OUI - NON

Vous av~z mal dans une jambe

OUI - NON
GAUCHE

La (les) quelles
Les douleurs dans lajambe se situent

-

DROITE

DEVANT
DERRIERE
SUR LE COTE EXTERNE

2. Histoire des douleurs (*)
Vous avez mal au bas du dos depuis combien de temps?
Vous avez mal dans la jambe depuis combien de temps?
La douleur s'est-elle récemment modifiée?
La douleur a-t-elle changé de place?

PLUS FORTE - MOINS FORTE

OUI - NON

3. Antécédents chirunncaux (*)
OUI-NON

Avez-vous été opéré du dos?
Si oui, combien de fois?
Quand?
Connaissez-vous le type le niveau opéré?
Connaissez-vous le type d'intervention
- Cure de hernie discale classique
Depuis l'intervention,

la douleur

(*) Biffer la (les) mentions(s) inexacte(s)

L3/L4 - L4/L5 - L5/S1 autre(s)

effectuée?
- Nucléotomie percutanée

- est restée identiquement la même
- a disparu puis est revenue identique
- a disparu puis est revenue mais modifiée

- Arthrodèse

.

Bijlage O
Uid
697
698
699
700
701

Examed regio
abdomen abd-thorax sinus
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1

lwk
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

Modality
RX CT MR
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0

702
703
704
705
706
707

1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1

708

0

0

0

1

0

0

1

709

0

0

0

1

0

0

1

710

0

0

0

1

1

0

0

711

0

0

0

1

0

1

0

712

0

0

0

1

0

0

1

713

0

0

0

1

0

0

1

714

0

0

0

1

0

0

1

715

0

0

0

1

0

0

1

716
717
718

0
0
0

0
0
1

0
0
0

1
1
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

719
720
721

1
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

722

1

0

0

0

0

1

0

723
724
725
726
727
728

1
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
1

0
1
0
0
0
0

1
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

729
730
731

0
0
1

0
0
0

0
1
0

1
0
0

1
0
0

0
1
1

0
0
0

732

1

0

0

0

0

1

0

733
734
735
736
737
738
739
740
741

0
0
0
0
0
1
0
1
0

1
1
0
1
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

742

0

0

0

1

0

0

1

Comment of senior observer
goede indicatie
nog niet geindiceerd; toch wat vlug na 2 d; eerder afwachten,
geen klachten, dus geen mbv !
geïndiceerd voor staging
geïndiceerd preoperatief
enkel echoaangewezen voor weke delen letsel. CT helemaal NIET
geïndiceerd !
geïndiceerde follow-up
enkel CT thorax geïndiceerd om locale toestand te evalueren
geïndiceerd, maar wel frequent om de 3 m.
geïndiceerd, maar de voorgaande Ct had men niet moeten doen !
Geïndiceerd,wegens uitstralende pijn, en al lang durend
alleen bedenking bij "eigen initiatief" en geen voorschrift arts : onwettelijk !
Er moet een arts zijn die eerst patiënt onderzoekt
vorige onderzoeken bevatten voldoende informatie en geen acute nieuwe
klachten : a priori kans op nieuwe bevinding die behandeling of wijziging
behandeling vereist is quasi nihil: daarom overbodig onderzoek !
geïndiceerd; al 3 m last en nu opstoot; er mag eens een eerste op punt
stelling gebeuren.
CT LWK aangewezen eerder dan MR LWK, omdat er veel
osteosynthesemateriaal is.
absoluut niet aangewezen : afwezigheid van koorts pleit voldoende tegen,
en inzage van voorgaande beeldvorming laat voldoende toe om aan te
nemen dat het hier een opstoot betreft van gekende degneratieve
lumbalgie
Overbodig onderzi-oek, niet geïndiceerd voor de vraagstelling en omwille
van duidelijke kliniek en voorafgbaande onderzoeken!
overbodig onderzoek.
Reeds CT 1 m geleden, met verklering voor huidige klachten !
niet zo snel geïndiceerd; kans op hernia was groot en Mr is beste
onderzoekstechniek. 14d klachten is kort. Weinig invloed op toch
conservatieve therapie ! Er is nl geen uitval !
MR was beter geweest voor aantonen hernia of metastase ! CT enkel als
contra-indicatie voor MR
te vroegtijdig aangevraagd én geen uitval : dus geen mbv !
geïndiceerde follow-up tot 5 jaar na diagnose colon CA
geïndiceerd voor opsporen maligniteit bij ernsitge onverklaarde symptomen
(DVT, lever, …)
geïndiceerde follow-up van long en colon CA
re-staging Ct aangewezen
te vroeg : klachten slechts 1 dag : beter 7 - 10 d afwachten, en dan nog
beginnen met echo
CT voor deze indicaƟe geïndiceerd
opmerking: als echo niet zou lukken (echo eerst bij magere persoon)
RX lwz geïndiceerd wegens al 8 wk last.
aangewezen voor opsporen onderliggende afwijkingen
niet geïndiceerd én dan nog verkeerd onderzoek : zeker geen CT !
Echo abd lijkt eerder aangewezen dan CT
CT lwk aangewezen
RX aangewezen omdat al 2 - 3 j lbp, en omdat er nog geen voorgaande mbv
: dus ooit mag wel eens eerste mbv gebreuren.
aangewezen bij therapieresistente chronsiche sinusitis klachten
pyelonefritis is GEEN indic voor CT !!!!!
EERST Echo abdomen klein bekken zeker geen CT bij rel jonge vrouw,
nullipara !
follow-up longcarcinoom aangewezen, wel wat frequent om de 4 m,
misschien beter om de 6m !
geïndiceerde follow up
MR beter dan CT bij neurologische uitval !!
aangewezen follow-up bij CLL
aangewezen
vage indicatie; lage a priori kans op afwijking !
follow up endometrium CA aangewezen
geen duidelijke redenen om CT aan te vragen, eerder niets of echo
te frequente opvolging; vorige CT nog maar 2 m geleden !
vorige MR bevaƩe voldoende info.
MR op eigen initiatief onverantwoord !

Uid

Examed regio
abdomen abd-thorax sinus

Modality
RX CT MR

lwk

743

0

0

0

1

0

0

744
745

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

746
747

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
1

748
749

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

750
751
752
753
754
755
756

0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
1
1

0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1

757

0

0

0

1

0

1

758

0

0

0

1

0

1

759
760

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1
1

761
762
763
764

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

1
0
0
0

765
766
767
768
769
770
771

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

772
773
774
775
776
777
778
779
780

0
1
0
0
0
0
1
1
0

0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0

781
782
783

0
1
1

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

1
1
1

784
785

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
1

786
787

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

1
0

788
789
790
791
792

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
1
1

Comment of senior observer

geen duideliijke kliniek en normaal klinisch onderzoek : niet geïndiceerd
1 onderzoek
niet geïndiceerd : reeds voordien Mr die voldoende uitleg verschaft voor
1 intermittente klachten !
1 aangewezen voor opsporen recidief hernia
geInidiceerd voor opsporen bijnierpathologie (als echo niet zou lukken,
0 maar kan moeilijk zijn)
0 mr te prefereren boven ct
had reeds CT 2 mvoordien, en geen verandering klinisch beeld : dubbel
1 onderzoek !
1 aangewezen : persisterende klachten met sensibele repercussie
te vroegƟjdig Mr onderzoek; én onvoldoende klinische argumenten.
1 Te grote a priori kans op normaal onderzoek !
0 geen indicatie
0 follow up is geïndiceerd
0 geïndiceerd wegens klachten CA
0 MR eerder aangewezen dan CT
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
overbodig onderzoek want vorige CT nog maar 14 d geleden en geen
0 urgente symptomen!
0 MR beter daan CT, maar misschien niet urgent beschikbaar in die regio ?
onvoldoende langdurige klachten, zonder uitval;
en dan nog verkeerd onderzoek ; CT !
0 En al onderzoeken in veleden (aanpassen in uw lijst niet aangevinkt !
0 aangewezen
geen ct, maar mr is best
twijfel omdat toch al 3 maanden;
0 anderzijds huidige opstoot nog maar 1 dag : beter nog 10 d gewacht
1 recent CT; MR is onnodige herhaling !
1 terechte indicatie
1 dubbel onderzoek; recente CT, 6 weken geleden; overbodig onderzoek
zwakke indicaƟe; reeds vroegere beeldvorming
niet duidelijk of ze fusie willen zien (Ct beter), dan wel compressie (Mr
1 beter)
1 aangewezen ; verergering voorafbestaande toestand
1 foutief onderzoek ! Moest MR SI aanvragen, niet LWK
0 geïndiceerd, zij het beter in volgorde eerst RX, dan MR
1 co postop aangewezen wegens mgl recidief klachten
1 geindiceerd
1 te lage a priori kans op afwijking
Rx lwk volstaat als eerste onderzoek.
Geen Ct in eerste instantie; indien verder onderzoek nodig na rx, aou dan
0 nog eerder mr doen !
0 foutief onderzoek; echo best
0 follow upok !
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
0 follow up aangewezen
0 geïndiceerd
radiografie was al positief en er is geen uitval; overbodig onderzoek; extra
0 straling !
0 geïndiceerd
0 geïndiceerd bij complicatie CA
matige indicatie : lage a priori kans op nieuwe bevinding sinds vorige MR
1 van 7 m geleden
0 geïndiceerd, omwille van osteosynthese beter dan MR
mr ipv ct wegens stralingsbelasting; rx was al gebeurd als 1e onderzoek (=
0 goed)
1 geïndiceerd
misbruik RIZIV gelden voor verzekeringsgeneeskunde
1 te vermelden bij de lijst redenen voor niet geïndiceerde onderzoeken
1 geIndiceerd
1 postop contrale geïndiceerd
0 goede indicatie
0 geïndiceerd bij uitval

Examed regio
Modality
Comment of senior observer
abdomen abd-thorax sinus lwk
RX CT MR
793
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
CT zonder contrast ok
794
1
0
0
0 1 1 0 rx abd niet nodig : overbodig
795
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
796
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
797
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd
798
0
1
0
0 0 1 0 geïndiceerd voor mogelijke complicatie van CA
799
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd, maar geen alarmsyptomen
800
1
0
0
0 1 1 0 geIndiceerd
801
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd postop controle
802
0
0
0
1 0 1 0 wegens radioprotectie : RX beter dan CT
DRAMATISCH over gebruik van CT !
803
0
0
1
0 0 1 0 Absoluut niet geïndiceerd !
804
0
0
0
1 0 1 0 MR beter dan CT ! Radioprotectie !!!
805
0
0
0
1 0 1 0 onvoldoende lange tijd klachten, en ook verkeerd onderzoek : geen CT !
806
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd
807
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
overdreven zoektocht naar niet frequente oorzaak van hypertensie, en ook
808
1
0
0
0 0 1 0 te snel aangevraagd !
809
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
810
0
1
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
811
1
0
0
0 0 1 0 gestegen lipasen zeker geen indicatie voor CT !
812
1
0
0
0 0 1 0 follow-up geïndiceerd
813
0
0
0
1 0 0 1 postop controle bij blijvende klachten
814
0
0
0
1 0 0 1 postop controle bij blijvende klachten
815
0
0
0
1 0 1 0 geïndiceerd owv contra indicatie voor MR (claustorfobie)
816
0
0
1
0 0 1 0 vermoeden acute sinusitis is geen indciatie voor CT !
817
0
0
0
1 0 0 1 geïndiceerd
818
0
0
0
1 0 0 1 postopmet parese zeker geïndiceerd
819
0
0
1
0 0 1 0 geïndiceerd
820
0
0
1
0 0 1 0 geen proeftherapie vooraf, dus niet geïndiceerd
821
1
0
0
0 0 1 0 zou voor Ct eerst echo gedaan hebben voor kleine bekken pathologie
822
0
0
1
0 0 1 0 geïndiceerd : CT postop en voor chronische sinusitis
zou eerder MR hersenen gedaan hebben; beter dan CT (geen vakje om aan
823
0
0
1
0 0 1 0 te duiden)
824
0
0
0
1 0 1 0 MR beter dan CT : radioprotectie
825
0
0
0
1 0 0 1 voorgaande Rx en CT waren al voldoende : overconsumptie MBV !!!
826
1
0
0
0 0 1 0 geïndiceerd : complicatie CA
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