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NVvR-voorzitter

Peter Wensing
De voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen trekken 
gezamenlijk op binnen de Federatie als het gaat om opleiding, 
kwaliteit, wetenschap en beroepsbelangen. Hoe geven nieuwe 
bestuursvoorzitters invulling aan die rol? Dit keer: radioloog 
Peter Wensing, werkzaam bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) 
in Almelo. Sinds februari is hij voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Radiologie (NVvR).

‘Een kennisnetwerk 
opbouwen is  
een uitdaging’
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Op welke onderwerpen vervullen jullie 
een voortrekkersrol binnen de Federatie?
‘Enkele jaren geleden hebben we de Leidraad 
Kritieke Bevindingen opgesteld. Daarin 
staan de verantwoordelijkheden van de 
radioloog beschreven bij een onverwachte 
bevinding die levensbedreigend kan zijn 
voor de patiënt. De richtlijn geeft radiologen 
houvast bij hun handelen in kritieke situaties. 
Voorheen zag de beroepsgroep dit als een 
individuele verantwoordelijkheid. Maar 
dat betekende dat iedere radioloog zijn 
eigen afwegingen maakte, met soms grote 
onderlinge verschillen. Wij zijn een van de 
weinige wetenschappelijke verenigingen met 
een dergelijke leidraad. Daarin zijn we zeker 
voorloper.’

Hoe ervaren jullie de Federatie? 
‘Vergeleken met haar voorganger vinden wij 
de Federatie een vooruitgang. De Orde was 
een beetje los zand. Je kende de specialisten 
van de andere verenigingen niet. Dat is nu 
anders. Alles is strak georganiseerd, mensen 
kennen elkaar, de lijnen zijn kort. Ook voelen 
we ons goed ondersteund door de Federatie. 
Zo zijn de recente afspraken die we met de 
neurologen hebben kunnen maken over 
trombectomie, een nieuwe behandelmethode 
om stolsels in de bloedvaten naar het hoofd 
op te lossen, deels het werk van de Federatie. 
Behalve dat je andere verenigingen in 
federatieverband regelmatig spreekt, wijst 
de Federatie je ook de weg naar andere 
belangrijke spelers, zoals Zorginstituut en 
VWS. Van die kennis profiteren we.’ MvD

1Voor welke uitdagingen staat de NVvR 
de komende tijd?
‘Omdat onze werkvelden steeds meer naar elkaar 
toegroeien, zijn de opleidingen Radiologie en 
Nucleaire geneeskunde sinds 2015 samengevoegd. 
De komende twee jaar willen we beide specialisten-
verenigingen op een nette manier in elkaar 
schuiven. Zo’n samenvoeging is een uitdaging, 
want zoveel mensen, zoveel meningen. Maar we 
hebben er vertrouwen in dat het goed komt. 
Daarnaast werken we aan meer subspecialisatie in 
de radiologie, zoals neuro- mamma-, abdomen-, 
thorax-, muskuloskeletale en interventieradiologie. 
In de grote ziekenhuizen krijgt dat al vorm, maar 
kleinere ziekenhuizen hebben er meer moeite 
mee. Toch willen we dat ook zij profiteren van 
subspecialisatie. We bouwen daarom aan een 
kennisnetwerk waarin radiologen uit verschillende 
ziekenhuizen hun kennis delen. We lopen echter 
vast op de verschillende ICT-structuren in de 
ziekenhuizen. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen EPD 
en zijn eigen opslagsysteem voor radiologische 
beelden. Als we dat probleem niet oplossen, komt 
het kennisnetwerk niet van de grond.’

 


