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REGLEMENT
Kwaliteitsregister voor Screeningsradiologen in
het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker in
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1 januari 2018
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Inleiding
In 2010 heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) het Landelijk Referentiecentrum voor
Bevolkingsonderzoek (LRCB) opdracht gegeven om een kwaliteitsregister voor screeningsradiologen
te ontwikkelen en te beheren. Per 1 januari 2011 is het Kwaliteitsregister ingevoerd en dienen alle
screeningsradiologen te zijn opgenomen in dit Kwaliteitsregister. De screeningsradiologen, die aan
onderstaande drie eisen voldeden kwamen in aanmerking om bij de start in het
Kwaliteitsregister te worden opgenomen. De screeningsradioloog moest:
 door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) geregistreerd zijn als radioloog in
het register van erkende medisch specialisten;
 in het bezit zijn van het diploma/certificaat mammascreening van het LRCB;
 na 1 januari 2009 actief werkzaam zijn in de screening.
Screeningsradiologen die na 1 januari 2009 niet meer actief waren in de screening kwamen niet voor
inschrijving in het Kwaliteitsregister in aanmerking, ook al werd wel aan de andere twee eisen
voldaan. Als deze radiologen toch in aanmerking wilden komen voor registratie in het
Kwaliteitsregister, konden zij hiervoor een verzoek indienen bij het LRCB. Op individuele basis werd
besloten of opnieuw het certificaat mammascreening behaald moest worden.
Screeningsradiologen die na 1 januari 2011 bij het LRCB het certificaat mammascreening behaalden
en door de MSRC geregistreerd waren, of sinds 1 januari 2013 door de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten (RGS), konden zich vervolgens ook laten inschrijven in het
Kwaliteitsregister.
De registratie in het Kwaliteitsregister is vijf jaar geldig. De bulk van screeningsradiologen met
ingangsdatum 1 januari 2011, is gevraagd zich voor 1 januari 2016 te herregistreren. Alleen de
screeningsradiologen die voldeden aan de in het Kwaliteitsregister gestelde eisen kwamen voor deze
herregistratie in aanmerking.
Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren, heeft het LRCB in 2016 de eisen enigszins aangepast
en op een duidelijkere manier in een reglement gedocumenteerd. Hierbij zijn de meningen van het
CvB, de screeningsorganisaties en de sectie Mammaradiologie meegenomen. Dit nieuwe reglement
gaat in op 1 januari 2018 en is van toepassing op alle nieuwe (her)registraties vanaf deze datum.
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Algemeen
Artikel 1 | Beheer Kwaliteitsregister
Het kwaliteitsregister wordt beheerd door het LRCB in opdracht van het CvB.
Artikel 2 | Screeningsradiologen
De screeningsradioloog is een radioloog die mammografieën beoordeelt voor het door de overheid
aangeboden bevolkingsonderzoek op borstkanker. De screeningsradioloog (of de maatschap waartoe
hij/zij behoort) dient te beschikken over een dienstverleningscontract met één van de vijf
screeningsorganisaties.
Artikel 3 | Verantwoordelijkheid screeningsradioloog
De radioloog is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar registratie en herregistratie in het
Kwaliteitsregister. Na het registreren in het Kwaliteitsregister ontvangt de radioloog een inlog voor de
website van het LRCB, waarin het BIG-registratienummer de usernaam is en het wachtwoord door de
screeningsradioloog zelf wordt gekozen. De radioloog is er verantwoordelijk voor om zijn/haar profiel
gegevens up-to-date te houden en zo wijzigingen die voor het Kwaliteitregister relevant zijn aan het
LRCB te melden.
Artikel 4 | Kosten inwerkprogramma en bijscholing
Voor het achtdaagse inwerkprogramma worden geen kosten in rekening gebracht bij de radioloog,
indien deze actief gaat screenen binnen een regionale screeningsorganisatie. De kosten voor
bijscholing van een screeningsradioloog komen voor rekening van de radioloog zelf, of van de
organisatie waar deze radioloog werkzaam is.
De kosten voor het achtdaagse inwerkprogramma en bijscholing van de radioloog, die geen
overeenkomst heeft met een screeningsorganisatie komen voor rekening van de radioloog zelf, of
van de organisatie waar deze radioloog werkzaam is.
Artikel 5 | Publicatie
Dit reglement of wijzigingen daarvan worden gepubliceerd op de website van het LRCB. Van dit
reglement of wijzigingen hiervan wordt melding gedaan bij het CvB en bij de sectie
Mammaradiologie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologen (NVvR).
Artikel 6 | Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur van het LRCB.

Initiële registratie
Artikel 7 | Achtdaags inwerkprogramma
Radiologen die screeningsradioloog willen worden, dienen bij het LRCB een achtdaags
inwerkprogramma te volgen. Dit inwerkprogramma is specifiek gericht op het beoordelen van
mammogrammen in een screeningssetting. Radiologen die dit inwerkprogramma met goed gevolg
afronden, krijgen het certificaat mammascreening.
Artikel 8 | Verzoek eerste registratie
Radiologen die in bezit zijn van het certificaat mammascreening kunnen een verzoek tot eerste
registratie in het Kwaliteitsregister indienen. Hiervoor moeten zij zelf initiatief nemen door het

Reglement Kwaliteitsregister voor Screeningsradiologen
Pagina 5 van 10

inschrijfformulier op de website van het LRCB (www.lrcb.nl) in te vullen.
Artikel 9 | Eisen initiële registratie
Om in het kwaliteitsregister te worden opgenomen, moet aan onderstaande eisen worden voldaan:
1. De radioloog is door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) geregistreerd als
radioloog in het register van geneeskundig specialisten. Hierbij wordt opgegeven of hij/zij regulier
of gelijkgesteld is geregistreerd. Tevens dient de einddatum van deze RGS registratie bij het LRCB
te worden opgegeven.
2. De radioloog is in het bezit van het certificaat mammascreening van het LRCB.
3. De radioloog beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
4. De radioloog is niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
5. De radioloog verklaart, indien hij/zij een screeningscontract aangaat, dat hij/zij:
a. gedurende het eerste half jaar hoofdzakelijk als eerste lezer zal screenen, met een ervaren
screeningsradioloog als tweede lezer;
b. na het eerste half jaar afwisselend als eerste of tweede lezer zal screenen (zo evenredig
mogelijk verdeeld);
c. naast de werkzaamheden als screeningsradioloog voor het Nederlandse bevolkingsonderzoek
op borstkanker, ook werkzaamheden zal verrichten in de klinische mammadiagnostiek;
d. tenminste 3000 screeningsonderzoeken op jaarbasis zal beoordelen;
e. gemiddeld acht bij- en nascholingspunten (CME-punten)1 per jaar zal behalen, die betrekking
hebben op mammadiagnostiek en screening;
f. zal deelnemen aan een zelftest aangeboden door het LRCB;
g. actieve inzet zal tonen n.a.v. terugkoppeling over de bevindingen uit het natraject van de door
hem/haar doorverwezen casuïstiek en minimaal viermaal per jaar zal deelnemen aan
besprekingen die de kwaliteit van de screening betreffen zoals evaluatiegegevens natraject en
revisie intervalcarcinomen;
h. zal screenen conform de landelijke NABON Richtlijn Mammacarcinoom;
i. zich op de hoogte zal stellen van de laatst gepubliceerde prestatie-indicatoren in de landelijke
monitor en deze conform zal toepassen;
j. zich op de hoogte zal stellen van resultaten van de laatst uitgevoerde LRCB visitatie bij de
beoordelingseenheid waar hij/zij deel van uit maakt.
Artikel 10 |
Behandeling registratieverzoek
Het inschrijfformulier wordt beoordeeld en getoetst door het LRCB. Indien is voldaan aan de eisen
voor de initiële registratie (artikel 9), wordt de radioloog voor de duur van de registratieperiode
(artikel 12) opgenomen in het Kwaliteitsregister. Bij deze initiële registratie wordt gekeken naar de
datum waarop het certificaat behaald is. Indien het certificaat niet ouder is dan drie jaar, dan wordt
de radioloog direct opgenomen in het Kwaliteitsregister. Is het certificaat ouder dan drie jaar, dan
dient de radioloog naast het inschrijfformulier tevens zijn/haar CV aan het LRCB toe te sturen. Dit CV
dient een duidelijk overzicht te geven van alle werkzaamheden en na- en bijscholingsactiviteiten op
het gebied van mammadiagnostiek en screening in de afgelopen drie jaar. Op individuele basis wordt
besloten of het registratieverzoek wordt goedgekeurd of wordt afgewezen. Bij een afwijzing wordt
door het LRCB tevens besloten welke (bij)scholing noodzakelijk is om wel geregistreerd te kunnen
worden.
Artikel 11 |
Reactie op registratieverzoek
Na het insturen van het inschrijfformulier krijgt de radioloog binnen vier weken een bevestiging
1

Zie de toelichting op bij- en nascholingspunten in bijlage 1.
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toegestuurd, in de vorm van een “Bewijs van registratie” of een afwijzing op de aanvraag.
Artikel 12 |
Duur registratieperiode
De ingangsdatum van de registratie is de datum waarop het certificaat mammascreening bij het LRCB
behaald is. De duur van de registratieperiode is vijf jaar. Tussentijds kan de registratie verlopen
indien de RGS registratie van de betreffende radioloog verloopt en niet opnieuw wordt verlengd en
indien de radioloog de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt (artikel 18).

Herregistratie
Artikel 13 |
Herinnering
Uiterlijk drie maanden voor het verlopen van de registratie in het Kwaliteitsregister, krijgt de
screeningsradioloog een e-mail van het LRCB met het verzoek om een aanvraag voor herregistratie in
te dienen.
Artikel 14 |
Verzoek herregistratie
Radiologen zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag voor herregistratie in het
Kwaliteitsregister. Hiervoor moeten zij, via de website van het LRCB (www.lrcb.nl), een
herregistratieformulier invullen. Door de gevraagde gegevens in te vullen, dient de
screeningsradioloog aan te tonen dat hij/zij in de afgelopen vijf jaar aan de eisen voor herregistratie
(artikel 15) heeft voldaan.
Artikel 15 |
Eisen herregistratie
Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet aan onderstaande eisen voldaan worden:
1. De radioloog is door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) geregistreerd als
radioloog in het register van geneeskundig specialisten. Hierbij wordt opgegeven of hij/zij regulier
of gelijkgesteld is geregistreerd. Tevens dient de einddatum van deze RGS registratie bij het LRCB
te worden opgegeven.
2. De radioloog is niet ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
3. De radioloog heeft in de afgelopen registratieperiode:
a. deelgenomen als screeningsradioloog aan het Nederlandse bevolkingsonderzoek op
borstkanker, waarbij de werkzaamheden niet langer dan 2 aaneengesloten jaren onderbroken
zijn geweest;
b. naast de werkzaamheden als screeningsradioloog voor het Nederlandse bevolkingsonderzoek
op borstkanker, ook werkzaamheden verricht in de klinische mammadiagnostiek;
c. tenminste 3000 screeningsonderzoeken op jaarbasis beoordeeld;
d. gemiddeld acht bij- en nascholingspunten (CME-punten)2 per jaar behaald, die betrekking
hebben op mammadiagnostiek en screening;
e. deelgenomen aan een zelftest aangeboden door het LRCB;
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4. De screeningsradioloog verklaart dat hij/zij, de komende registratieperiode:
a. afwisselend als eerste of tweede lezer zal screenen (zo evenredig mogelijk verdeeld);
b. actieve inzet zal tonen n.a.v. terugkoppeling over de bevindingen uit het natraject van de door
hem/haar doorverwezen casuïstiek en minimaal viermaal per jaar zal deelnemen aan
besprekingen die de kwaliteit van de screening betreffen zoals evaluatiegegevens natraject en
revisie intervalcarcinomen;
c. zal screenen conform de landelijke NABON Richtlijn Mammacarcinoom;
d. zich op de hoogte zal stellen van de laatst gepubliceerde prestatie-indicatoren in de landelijke
monitor en deze conform zal toepassen;
e. zich op de hoogte zal stellen van resultaten van de laatst uitgevoerde LRCB visitatie bij de
beoordelingseenheid waar hij/zij deel van uit maakt.
Artikel 16 |
Behandeling herregistratieverzoek
Het herregistratieformulier wordt beoordeeld en getoetst door het LRCB. Steekproefsgewijs kan het
LRCB een screeningsradioloog vragen om stukken voor te leggen om te controleren of het formulier
naar waarheid is ingevuld. Radiologen die hun aanvraag voor herregistratie niet naar waarheid
hebben ingevuld kunnen worden verwijderd uit het kwaliteitsregister.
Indien is voldaan aan de eisen voor de herregistratie, wordt de inschrijving van de radioloog voor de
duur van een registratieperiode (artikel 12) verlengd. Bij een afwijzing wordt door het LRCB tevens
besloten welke (bij)scholing noodzakelijk is om wel geherregistreerd te kunnen worden.
Artikel 17 |
Reactie op herregistratieverzoek
Na het insturen van het herregistratieformulier krijgt de radioloog binnen vier weken een bevestiging
toegestuurd, in de vorm van een “Bewijs van registratie” of een afwijzing op de aanvraag.

Uitschrijving uit het register
Artikel 18 |
Automatische uitschrijving register
De radioloog wordt automatisch uitgeschreven uit het Kwaliteitsregister, wanneer:
a. de RGS registratie verloopt en niet opnieuw wordt verlengd;
b. de radioloog de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt;
c. de radioloog vier weken na verlopen van de registratie in het Kwaliteitsregister geen nieuwe
aanvraag voor herregistratie heeft ingediend;
d. de aanvraag voor herregistratie negatief wordt beoordeeld;
e. de aanvraag tot herregistratie niet naar waarheid is ingevuld.
De radioloog wordt via een e-mail van de uitschrijving op de hoogte gebracht.
Artikel 19 |
Opzegging registratie
Wil de radioloog uitgeschreven worden uit het Kwaliteitsregister dan kan hij/zij daar schriftelijk of
elektronische verzoek voor indienen bij het LRCB.
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Bezwaarprocedure
Artikel 20 |
Beroep aantekenen
Indien een radioloog het niet eens is met een besluit tot registratie, herregistratie of uitschrijving kan
beroep worden aangetekend bij de Bezwarencommissie.
Het beroep kan betrekking hebben op een:
 besluit om geen registratie of geen herregistratie in het Kwaliteitsregister te verlenen;
 besluit om de registratie in het Kwaliteitsregister te beëindigen.
Het beroep moet met redenen omkleed en schriftelijk of elektronisch worden ingediend.
Artikel 21 |
Bezwarencommissie
De Bezwarencommissie bestaat uit drie onafhankelijke en deskundige leden afkomstig uit de sectie
Mammaradiologie van de NVvR.

Privacy
Artikel 22 |
Privacy
De contactgegevens die zijn ingevuld op het aanvraagformulier worden alleen door het LRCB
gebruikt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie direct of indirect betrekking
hebbend op het Kwaliteitsregister. Communicatie over bij- en nascholingen verzorgd door het LRCB,
zoals de zelftest, valt hier ook onder.
Contactgegevens uit het kwaliteitsregister worden nooit verstrekt aan derden.
Aanvragen voor andere gegevens uit het kwaliteitsregister die tot personen zijn te herleiden, worden
nooit gehonoreerd. Aanvragen voor gegevens die niet tot personen zijn te herleiden, worden
individueel beoordeeld.
Artikel 23 |
Openbaarheid
Het gegeven of iemand wel of niet is ingeschreven in het kwaliteitsregister is openbaar voor iedereen
en kan bij het LRCB worden opgevraagd. Op basis van BIG-registratienummer wordt de informatie
verstrekt.
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BIJLAGE 1: Toelichting bij- en nascholingspunten
De in het Kwaliteitsregister geregistreerde screeningsradioloog dienen gemiddeld acht bij- en
nascholingspunten (CME-punten) per jaar te behalen, die betrekking hebben op mammadiagnostiek
en screening. Deze bij- en nascholingspunten dienen erkend te worden door de NVvR.
Onderstaande activiteiten zijn voorbeelden van erkende CME-punten:
- LRCB achtdaags inwerkprogramma
- LRCB visitatie (bijwonen van de gehele dag)
- LRCB nascholingsavond n.a.v. een visitatie
- LRCB zelftest (eens per 2 jaar)
- Congres waarin mammadiagnostiek onderdeel is, bijv.:
• EUSOBI
• ECR
• RSNA
• ARRS
- NVvR Sandwichcursus Mammaradiologie
- ALV Sectie Mammaradiologie
- Bossche Mamma Congres
- NABON-BOOG symposium
- IKNL Multidisciplinair Symposium Mammacarcinoom
- AVL Mammacarcinoom Symposium
Alle bij- en nascholingsactiviteiten kunnen worden ingevuld in het herregistratieformulier, maar het is
ook mogelijk het LRCB inzage te geven in uw GAIA-document.
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BIJLAGE 2: Bronnen
Bronnen voor het opstellen van dit document:
 Kaderbesluit CCMS 2009: Besluit van 11 mei 2009 houdende de algemene eisen voor de
opleiding, registratie en herregistratie van medisch specialist en voor de erkenning van opleider,
plaatsvervangend opleider en opleidingsinrichting.
 Besluit herregistratie CCMS 2015: Besluit van 9 september 2015 houdende de eisen voor
herregistratie van specialisten.
 Het Kwaliteitsregister voor Screeningsradiologen in het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker,
oktober 2010

