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Grote vakantie! Kinderen maar evenzeer
volwassenen kijken met een brede lach naar deze periode van
het jaar uit! Een gevoel van opluchting overvalt ons na een
periode van werken. Niet in het minst voor het personeel van
die ziekenhuizen waar men zelfs op diensten MRI nachtwerk
heeft ingevoerd en volcontinu (met uitzondering van één
uurtje want niet het personeel “maar de scanner heeft toch
even rust nodig”) patiënten scant. Meer is echter niet àltijd
beter. U leest in deze editie een artikel over hoe Lean
Management op een dienst MRI de efficiëntie van de
workflow heeft verhoogd en hoe op termijn dus méér
patiënten in hetzelfde tijdsbestek zullen kunnen worden
gescand, zonder een extensief grotere inspanning te vragen
van het personeel: win/win/win!
Bent u wel toe aan een dagje (weekje) luilekkeren, maar slaat
de verveling al gauw toe aan de rand van het zwembad? Deze
editie van Doorkijk 2.0 bevat 2 artikels geschreven door
technologen medische beeldvorming – neem hem dus lekker
mee naar het zonrijke zuiden! Aan allen een deugddoende
vakantie gewenst.
Veel leesplezier!

Yusuf Abdulrizak – Drukwerk (consulent)
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Tony Thienpont is adjunct-hoofdtechnoloog MRI
in het Universitair Ziekenhuis Gent en schreef een
thesis ter finalisatie van de Banaba
Zorgmanagement.

ARTIKEL
Reducing waits and delays:
Decrease patient time of stay on MRI by streamlining the workflow
De wachttijd is een factor die doorweegt in de perceptie van kwaliteit voor de patiënt.
Doorheen de jaren merkten we een stijging van de wachttijd op de dienst MRI van het
Universitair Ziekenhuis Gent. Om de huidige wachttijd in kaart te brengen en te analyseren
zijn we gestart met het uitvoeren van een aantal tijdregistraties. Op deze manier wilden we
een bijdrage leveren tot het optimaliseren van de bestaande workflow om de wachttijd
voor de patiënt te verlagen. Als leidraad binnen dit project heb ik me gebasseerd op de
principes van Lean Management. ‘Lean’ beschikt over een aantal uitgebreide tools en
handelt vanuit verschillende hoeken. ‘Lean’ staat voor eenvoud en het is net die eenvoud
die ‘Lean’ zo bijzonder maakt. Door een nauwe samenwerking met het team en het
invoeren van brainstormsessies zijn we tot een aantal verbeterpunten gekomen. Het
toepassen van deze verbeterpunten tijdens een nameting heeft ervoor gezorgd dat de
wachttijd en de totale verblijftijd voor de patiënten op de dienst MRI is gedaald.
Tekst en foto: Tony Thienpont
Contactgegevens: Tony.Thienpont@uzgent.be
Inleiding
Uit onderzoek is gebleken dat we met z’n allen gemiddeld een half uur per dag wachten.
Wachten is iets wat in tijd gemeten kan worden, maar tegelijkertijd is het ook gevoelsmatig.
Het doel van het wachten kan een belangrijke rol spelen in onze wachtbeleving en frustratie.
De afgelopen jaren ontstond een maatschappelijke tendens waarbij burgers en ook de
patiënten in de gezondheidszorg hogere eisen stellen aan de dienstverlening: men wil sneller
en efficiënter geholpen worden. Verschillende gezondheidsinstellingen en diensten waaronder diensten Medische Beeldvorming - merken dit op en proberen op dit vlak de
nodige inspanningen te leveren. De dienst Medische Beeldvorming is een belangrijk
onderdeel binnen het ziekenhuisgebeuren. Dagelijks passeren er heel wat patiënten de revue.
Om die grote stroom aan patiënten te kunnen verwerken zijn een goed management,
duidelijke afspraken en een efficiënte workflow noodzakelijk om de wachttijden voor
patiënten niet te laten oplopen.

Probleemstelling
De beeldvormingstechniek MRI evolueerde in de voorbije vijfentwintig jaar sterk en doet dit
op de dag van vandaag nog steeds. Betere en complexere scantechnieken zorgen voor nog
mooiere beelden die steeds meer info opleveren voor de radioloog. Ook het aantal contraindicaties bij patiënten om een MRI-scan te ondergaan neemt af. Zelfs een selectie
pacemakers, interne defibrillatoren, cochleaire implantaten… vormen dezer dagen geen
bezwaar, mits aangepaste voorzorgen. Daar tegenover staat dat die voorzorgen de nodige
voorbereidingstijd vragen van radiologen en medisch beeldvormers.
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Als diagnostische techniek is MRI tegenwoordig niet meer weg te denken binnen de Medische
Beeldvorming. Deze technologie is echter wel tijdrovend en duur. Daarom besliste de
Belgische overheid in de jaren tachtig van de vorige eeuw het aantal toestellen te begrenzen.
Honderdéénentwintig, dat is het aantal MRI-scanners dat momenteel in gebruik is in België.
Toch blijkt dit niet voldoende te zijn om de toenemende vraag naar MRI-onderzoeken aan te
kunnen.
Om lange wachtlijsten te vermijden, draait de afdeling MRI in het UZ Gent overuren door ’s
morgens vroeg, ’s avonds laat en in het weekend te werken. De huidige, onvoldoende
gestroomlijnde workflow is niet opgewassen tegen die dagelijkse patiëntenstroom. Dit heeft
een negatief effect op de efficiëntie van het team. Hierdoor stijgt de wachttijd voor de
patiënten op de afdeling MRI waardoor de beleving en tevredenheid van de patiënten
negatief worden beïnvloed.
Via dit onderzoek wou ik een antwoord vinden op volgende vragen:
• Wat is de actuele wachttijd op de afdeling MRI en welke factoren hebben een negatieve
invloed op de workflow waardoor de wachttijd voor de patiënten stijgt?
• Kan het optimaliseren van de bestaande workflow de wachttijd voor de patiënten op de
dienst MRI verlagen?

Lean Management
De managementfilosofie ‘Lean’ was de leidraad binnen het optimaliseren van de workflow op
de dienst MRI van het UZ Gent. Lean Management focust op een continue verbetering
waarbij de klant (patiënt) centraal staat. De efficiëntie en motivatie van alle werknemers
vormen belangrijke bouwstenen om de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt te
optimaliseren. Het is dus belangrijk dat alle medewerkers hierbij betrokken worden zodat er
een eenheid kan gevormd worden. In de termen van Lean kijkt men na of activiteiten een
meerwaarde betekenen voor de patiënt. Als er geen meerwaarde is, wordt dat verspilling
genoemd. Het geheel van verspillingen in een organisatie wordt ingedeeld en benoemd
volgens MUDA (verspilling), MURA (ongelijkmatigheid) en MURI (overbelasting). Deze
begrippen spelen een centrale rol in het Lean beleid. Deze drie aspecten kunnen processen
vertragen, kwaliteitsverlies en extra kosten creëren.

Figuur 1: schematische voorstelling MURI, MURA en MUDA
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Figuur 2: A3-methode Lean Management (toegepast op de dienst MRI van het UZ Gent). Deze methode verwijst naar het gelijknamige papierformaat. Een
gestandaardiseerd formulier brengt problemen en mogelijke oplossingen visueel in kaart. Deze tool is het meest geschikt voor het oplossen van relatief
kortdurende kaizenverbeterpunten. Via de PDCA-cyclus wordt het na te streven resultaat in kaart gebracht. Dit formulier wordt vaak gebruikt om het doel van
Lean Managementprojecten naar het team toe te communiceren op een visuele wijze. Kaizenverbeterpunten = verbeterpunten die verspillingen elimineren.
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Figuur 3: Value Stream Mapping (toegepast op de dienst MRI van het UZ Gent). Deze techniek wordt gebruikt om de stroom (flow) van goederen, diensten en informatie
te visualiseren, analyseren en eventueel te veranderen. De huidige situatie wordt in kaart gebracht vanuit het standpunt van de patiënt. Er wordt telkens een opdeling
gemaakt van de value added time en de non-value added time voor de patiënt per processtap. Het is gericht op het zichtbaar maken en aanpakken van verspillingen die
een belemmering vormen voor doorloop- en levertijd, servicegraad van de organisatie, productiviteit en efficiëntie.

Onderzoeksmethode
Populatie
Zowel de gehospitaliseerde als de ambulante patiënten die een afspraak hadden in het UZ
Gent om een MRI-onderzoek te laten uitvoeren werden opgenomen in de metingen.
Patiënten die onverwachts de dag zelf op de planning kwamen, patiënten die te laat waren
volgens hun geplande afspraakuur, alsook patiënten van intensieve zorgen en neonatologie
werden niet opgenomen in de populatiegroep van dit onderzoek.
Steekproef & gegevensverzameling
Tijdens een nul- en nameting werden minimum 125 tijdregistraties uitgevoerd, in een
willekeurige volgorde, verdeeld over één volledige week. Op weekdagen werden de
tijdregistraties uitgevoerd van 7u ’s morgens tot 22u ’s avonds. Op zaterdag van 7u30 tot 16u.
De tijdregistraties werden niet uitgevoerd in een schoolverlofperiode omwille van het feit dat
er dan minder personeel aanwezig is en het aantal no-shows ook hoger ligt. Tijdens de
tijdregistraties was er een minimale bezetting van één receptioniste en vijf medisch
beeldvormers, verdeeld over drie MRI-zalen.

Figuur 4: voorbeeld tijdregistratieformulier

Verbeterpunten
Zoals Lean managment het beschrijft is het heel belangrijk om de medewerkers te betrekken
in het hele gebeuren. Zo krijgt men voeling met het onderwerp en de te nemen maatregelen.
Op regelmatige tijdstippen brainstormsessies organiseren om na te denken over de efficiëntie
op de werkvloer was de beste manier om dit te doen. De verworven data speelde een
belangrijke rol bij het staven van de medewerkers hun perceptie over de hele situatie.
Hieronder een voorstelling van alle verbeterpunten die we met het team hebben ingevoerd
(figuur 5).
Administratieve verbeterpunten
Het verbeterpunt om administratieve taken voor de medisch beeldvormers in te perken werd
doorgevoerd zodat er meer verpleegtijd vrij zou komen. Meer verpleegtijd betekent extra
ondersteuning vanwege de medisch beeldvormers voor de zorg van de patiënten en meer tijd
voor het uitvoeren van de onderzoeken. Dit creëerde natuurlijk extra taken voor de
receptionisten (bv. het vooraf registeren van onderzoeksaanvragen in het RIS, vroegtijdig
opsporen van ontbrekende onderzoeksaanvragen en –informatie en het digitaliseren van elke
manueel ingevulde MRI-veiligheidschecklist). De extra taken werden opgevangen door een
extra werkkracht aan te werven voor het secretariaat.
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Figuur 5: verbeterpunten
Organisatorische verbeterpunten
Om het teveel aan taken op de middag op te vangen was een wijziging van de openingsuren
van het secretariaat en de middagpauze van de medisch beeldvormers nodig. Het personeel
van het secretariaat kreeg een opleiding ‘MRI-veiligheid’ zodat zij als eerste de
veiligheidschecklist kunnen controleren en zo kunnen anticiperen op contra-indicaties. Het
gebruik van de online database ‘MagResource’ droeg bij tot het tijdig, efficiënt en volledig
beschikbaar zijn van de nodige informatie over MR-compatibiliteit van implantaten.
Een volgend verbeterpunt was de voorzorg sneller te starten. Hierdoor kon beter worden
ingespeeld op onvoorziene omstandigheden, bleven piekmomenten uit en kon de werkdruk
gelijkmatiger verdeeld worden doorheen de dag. Daarnaast waren patiënten beter
voorbereid op het onderzoek en verliep het installeren op de MRI-tafel vlotter. Voor de
nazorg (bv. het verwijderen van een infuus) werd gekozen dit buiten de MRI-zaal uit te
voeren. Zo kon een volgende patiënt sneller geïnstalleerd worden op de MRI-tafel. De tijd dat
het MRI-toestel leeg staat wordt zo beperkt.
Door het invoeren van een dagcoördinator – één medisch beeldvormer die de planning
bewaakt, patiënten toewijst aan een toestel en het contactpunt is voor artsen en het plannen
van urgenties - was er een duidelijker overzicht van de planning doorheen de dag. De urgente
onderzoeken werden hierdoor beter gecoördineerd zodat er een efficiëntere planning
ontstond.
Om de communicatie te bevorderen tussen de verschillende teamleden, secretaressen en
radiologen werd het project ISBARR (Indentification Situation Background Assessment
Recommendation Readback) opgestart. Zowel positieve als negatieve punten ten aanzien van
mekaars functies werden tijdens de maandelijkse bijeenkomsten op een respectvolle manier
ter sprake gebracht. Dit bevorderde de samenwerking en zorgde ervoor dat onnodige
frustraties wegbleven.
Door een reorganisatie van de stock volgens het principe van Lean Management hebben we
ervoor gezorgd dat materialen op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar zijn.
Het aankopen van extra materialen zoals een computer voor de dagcoördinator en MRIcompatibele vuilnisbakken die nu in MRI-zaal kunnen worden geplaatst, hebben bijgedragen
tot een betere workflow.
Als laatste stond standaardisatie als verbeterpunt op de planning. Door een duidelijk overzicht
te voorzien van de uit te voeren taken volgens een vast stramien zorgden we ervoor dat er
minder taken over het hoofd werden gezien, er eenduidigheid was binnen het team en er
minder fouten werden gemaakt.
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Resultaten
Tijdens de nul- en nameting werden er in totaal 290 tijdregistraties uitgevoerd. Dit leverde
samen 255 bruikbare tijdregistraties op (blauw nulmeting, oranje nameting).

Figuur 6: samenvatting data nul- en nameting
*SD: standaarddeviatie
Notitie: aangezien er als verbeterpunt voor gekozen is om de administratieve last van de
medisch beeldvormers te verminderen, wordt enkel de administratie uitgevoerd door de
medische beeldvormers in dit schema opgenomen.
Een samenvatting van de verzamelde data gemeten tijdens de nul- en nameting wordt
weergegeven in figuur 6. Alle data zoals gemiddelde, standaarddeviatie, minimum, mediaan,
maximum, T-toets en de P-waarde zijn hierin opgenomen. De cijfers in deze tabel geven de
tijd weer in minuten. Bij het overschouwen van deze tabel merken we op dat er in elk
onderdeel dat de patiënt doorloopt een significant verschil is tussen de nul- en nameting.
• Voor het onderdeel van de administratie bedraagt het verschil tussen de nul- en nameting
gemiddeld 2.05 minuten. Dit is een daling van maar liefst 37%.
• De gemiddelde wachttijd in de wachtzaal is gedaald van 26.06 minuten naar -2.88
minuten. De totale wachttijd in de wachtzaal was verschillend per dag (figuur 7). Het
kleinste verschil in wachttijd tijdens de nul- en nameting is gemeten op zaterdag. Op
zaterdag zijn er twee medisch beeldvormers aanwezig op de dienst. Dit kleinste verschil in
wachttijd is te verklaren doordat er op zaterdag een planning van de onderzoeken
voorzien is om te werken met twee MRI-toestellen. Wanneer de medisch beeldvormers
echter opmerken dat de wachttijd toeneemt, wordt het derde toestel dat vrij staat
opgestart. Hiermee kunnen ze de achterstand wegwerken.
• De tijd voor de voorzorg is gestegen van een gemiddelde 5.21 minuten naar 8.18 minuten.
Dit is perfect te verklaren doordat er een aantal taken die oorspronkelijk uitgevoerd
werden tijdens het installeren op de MRI-tafel (bv. het plaatsen van oordopjes) verschoven
zijn naar de voorzorg.
• De tijd die nodig was voor het installeren van de patiënt op de MRI-tafel is gedaald van
gemiddeld 4.85 minuten naar 2.66 minuten per patiënt.
• Ondanks het niet doelgericht aanpakken van de scanprocedure hebben organisatorische
verbeterpunten er toch voor gezorgd dat er een positieve invloed was met 11%
betreffende de gemiddelde scantijd. Dit zou te verklaren zijn door het feit dat nu aan
iedere scanconsole een extra computer ter beschikking werd gesteld, waarmee de
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Figuur 7: totale wachttijd in de wachtzaal per dag in minuten
beeldvormers sneller informatie inwinnen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van het
onderzoek (bv. parameters van het voorgaande onderzoek). Door meer tijd te besteden aan
het geven van de nodige informatie in de fase van de voorzorg is de patiënt zich meer bewust
van het belang van het stilliggen tijdens het onderzoek en gaat minder tijd verloren aan het
herhalen van sequenties omwille van bewegingsartefacten. Tevens opvallend tijdens de
nameting was dat de medisch beeldvormers vaker eerst bevestiging vroegen aan de radioloog
over de noodzaak van het wel of niet herhalen van de sequentie, terwijl bij de nulmeting de
medisch beeldvormers sneller op eigen initiatief beslisten om de meting sowieso te herhalen,
waardoor de scanprocedure gemiddeld langer was.
• De gemiddelde tijd om de nazorg uit te voeren en de MRI-zaal op te ruimen is met 0.47
minuten gedaald.
• De totale verblijftijd tijdens de nulmeting was voor 84% van de patiënten langer dan
voorzien. Bij de nameting bedroeg dit nog 43% met een totale verblijftijd van gemiddeld
37.93 minuten. De gemiddelde tijd dat de patiënten langer dan initieel voorzien aanwezig
waren is van 34.89 minuten naar 16.27 minuten gedaald. Het ideale scenario zou zijn om
deze tijd op nul te krijgen; dit is echter niet mogelijk doordat sommige patiënten te laat op
afspraak zijn wat een nadelig effect heeft op de planning en voor andere patiënten.
Uit de T-toets is gebleken dat alle verbeterpunten werkelijk effect hebben gehad op de totale
verblijftijd van de patiënt: er is een significant verschil tussen de nul- en nameting. We mogen
blij zijn met deze resultaten voor zowel de patiënten als de dienst zelf. Figuur 8 geeft een
visueel overzicht tussen de nul- en nameting.

Figuur 8: vergelijking tussen nul-en nameting.
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Conclusie
Door op zoek te gaan naar de factoren die de wachttijd deden stijgen zijn we tot een aantal
verrassende inzichten en vaststellingen gekomen. We hebben zowel op administratief als
organisatorisch vlak verbeterpunten uitgewerkt met onmiddellijke resultaten. Zo zijn we erin
geslaagd om de wachttijd gemiddeld met 111% te doen dalen. Dit heeft ook een positief
effect op de totale verblijftijd van de patiënten op de dienst die gemiddeld met 32.87
minuten is teruggedrongen, dat is een daling van 46%. We kunnen concluderen dat het
optimaliseren van de bestaande workflow wel degelijk de wachttijd voor de patiënten kan
verlagen.
Deze resultaten gingen, voor zowel de patiënten als de medisch beeldvormers, niet
onopgemerkt voorbij. Een vermindering in de psychologische last voor de patiënten door de
reductie van de wachttijd en verblijftijd was duidelijk voelbaar door de medisch
beeldvormers. Door een betere spreiding van het werk slaagden de medisch beeldvormers
erin meer tijd te besteden aan de patiënten en nam het stressniveau op de werkvloer af.
Niet alleen de patiënten en medisch beeldvormers maar ook het ziekenhuis als werkgever
heeft voordelen ondervonden na het invoeren van de verbeterpunten. Zo is het aantal dagen
dat er per maand overuren worden gepresteerd gedaald van 13 naar 2. Ook het totaal van het
aantal overuren is fors gedaald. Dit heeft een positief gevolg op het financiële aspect voor het
ziekenhuis.

Aanbevelingen
Toch is dit project nog niet ten einde. Op een aantal vlakken zijn er nog verbeteringen
mogelijk.
• Vóór de start van dit onderzoek had ik beslist om de optimalisatie van de scanprotocollen
en -tijd nog buiten beschouwing te laten omdat dit een heel complex gegeven is. Doch zijn
we na afronding van dit project ook deze uitdaging reeds aangegaan, samen met de MRIfysicus. We zijn er rotsvast van overtuigd dat we met de nodige inspanningen de huidige
gemiddelde scantijd van 23.51 minuten moeten kunnen verlagen zonder kwaliteitsverlies.
• Voor kinderen kan een MRI-onderzoek een aangrijpende en angstaanjagende ervaring zijn
waardoor narcose soms als enige oplossing naar voren wordt geschoven. Onze dienst is
ervan overtuigd dat een goede voorbereiding en training van kinderen nog méér goeds
kan verrichten voor de workflow. Daarom hebben we een procedure ontwikkeld waarbij
kinderen samen met een medisch beeldvormer kunnen oefenen op een dummy MRIscanner inclusief geluidssimulatie alvorens het eigenlijke MRI-onderzoek uit te voeren. Zo
hopen we het aantal narcoseprocedures bij kinderen te verlagen alsook de tijd die nodig is
om hen voor te bereiden en te installeren op de MRI-tafel bij het scannen zonder narcose.
• Het installeren van patiënten van intensieve zorgen en neonatologie op de MRI-tafel met
vaste tafel duurt nu gemiddeld vijf keer langer dan de gewone ambulante en
gehospitaliseerde patiënten. Ook de verplichte desinfectieprocedure na het scannen van
besmette patiënten vergt kostbare tijd. De dienst overweegt momenteel de financiering
van een tweede loskoppelbare MRI-tafel. Dit zou de tijd die nodig is om deze patiëenten te
installeren op de MRI-tafel aanzienlijk verkorten aangezien men hiermee kan starten
terwijl een voorgaand onderzoek nog bezig is. De reiniging van de tafel kan buiten de zaal
gebeuren.
• Het organiseren van bijscholingen op maat voor zowel de medisch beeldvormers als de
receptionisten zal in de toekomst een aandachtspunt blijven. We denken hierbij vooral aan
opleidingen rond het juist plannen van afspraken, MRI-veiligheid, sociale vaardigheden in
de omgang met patiënten.
• Het hoge aantal patiënten dat te laat op afspraak is, is een niet te onderschatten
probleem. Ook hier zal duidelijk rond gewerkt moeten worden zodat dit zo weinig mogelijk
invloed uitoefent op de bestaande planning.
Tot slot wil ik nog aangeven dat het toenemend aantal patiënten met medische implantaten,
de steeds strenger wordende MRI-veiligheidsvoorschriften en de recente GDPR (General Data
Protection Regulation ) wetgeving in de toekomst een uitdaging zullen vormen voor een
efficiënte workflow.
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Yusuf Abdulrizak werkt in het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis in Amsterdam op de dienst Medische
Beeldvorming en Radiotherapeutische technieken
waar hij in 2011 onderzoek voerde naar de
diagnostiek van occulte fracturen. Als consulent
van de VMBv zal hij regelmatig eigen
onderzoeksresultaten publiceren in Doorkijk 2.0.

ARTIKEL
Optimalisatie van diagnostiek van occulte fracturen op digitale
röntgenfoto’s met behulp van filtertechnieken.
Als vaste klant op de evenementen van de VMBv benaderde Yusuf Abdulrizak de voorzitter,
met een voorstel om de reeds lang openstaande vacature binnen de werkgroep Drukwerk
van de beroepsvereniging in te vullen. Of hij een bijdrage kon leveren door op regelmatige
basis onderzoeksresultaten in artikelvorm te gieten? Nou en of! De VMBv wil initiatief voor
wetenschappelijk onderzoek bij de Vlaamse medisch beeldvormer stimuleren maar beseft
ook dat hier nog weinig voorbeelden kunnen gesteld worden ten opzichte van landen waar
master- en doctoraatstitels in de medische beeldvorming bestaan. Zien werken doet
werken, daarom verwelkomen we inspirerend enthousiasme van over de landsgrenzen. Dit
werk toont aan dat onderzoek écht niet altijd rocket science moet zijn. Het gaat erom de
opportuniteit te leren herkennen. Resultaten die makkelijk, snel en kosteloos in de praktijk
kunnen worden omgezet, zijn de ideale basis voor kwaliteitsverbetering!
Onderzoeksresultaten delen betekent de kennis van collega’s versterken en het beroep
efficiënt (vermijden dat het warm water twee keer wordt uitgevonden) vooruit helpen!
Tekst en foto: Yusuf Abdulrizak
Contactgegevens: a_rizak@yahoo.com
Inleiding
Radiografisch onderzoek is altijd de eerste beeldvormende modaliteit bij een vermoeden van
fracturen: het is snel, pijnloos, patiëntvriendelijk want makkelijk vol te houden en geeft het
minder stralingsbelasting dan een CT of een botscan.
De voordelen van digitale radiologie ten opzichte van het traditionele röntgenfoto’s zijn een
lagere stralingsdosis, een verbeterde beeldkwaliteit, een tijdsbesparing, de mogelijkheid om
de röntgenfoto’s op de computer te bewerken en vooral de ruimtelijke besparing ten
opzichte van het analoog archiveren van röntgenbeelden. In de digitale beeldtechnologie zijn
ook meer geavanceerde manipulaties beschikbaar zoals beeldverbetering en editing tools
(gereedschappen).
In het kader van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
(MBRT) in Nederland heb ik een onderzoek gedaan naar de toepassing van postprocessing
filters voor optimalisering van diagnostiek van niet of slecht zichtbare fracturen op digitale
röntgenfoto’s. Complexiteit van het weefsel en effecten van verstrooiing van straling tijdens
het röntgenonderzoek kunnen nadelige invloed hebben op diagnostiek van pathologie. In de
literatuur wordt beschreven dat met röntgenonderzoek tot 37% van alle fracturen rond de
pols- carpalia, distale radius en ulna gemist worden. Röntgenfoto's hebben een sensitiviteit
van slechts 15 tot 35% voor het opsporen van stressfracturen bij het eerste onderzoek. Dit
percentage loopt wel op tot 30-70% bij follow-up, als gevolg van de visueel beter zichtbare
botreactie. Geavanceerde beeldverbeteringstechnieken zoals filtertechnieken bieden de
mogelijkheid om image-processing te optimaliseren (en te standaardiseren) door het
verminderen van ruis en het optimaliseren van het contrast. Dit kàn leiden tot een betere
diagnostische compatibiliteit en interpretatie.
De doelstelling is om met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek post-processing filtertechnieken standaard toe te passen, zodat de kwaliteit van de diagnostiek van bepaalde
fracturen verbeterd kan worden. Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling radiodiagnostiek
van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam.
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Materialen en methoden
In het onderzoek werd retrospectief gebruik gemaakt van eerder gemaakte digitale
röntgenopnamen (uit het archief van het ziekenhuis). Er is een lijst van 100 onderzoeken in
het PACS gevonden, die een röntgenonderzoek hadden gehad met de vraagstelling ‘fractuur’.
Vervolgens werd geselecteerd welke patiënten voldeden aan de selectiecriteria van het
onderzoek: de onderzoekspopulatie bestond uiteindelijk uit 11 patiënten. De deelnemers
werden in twee groepen gedeeld:
• Groep 1: De fractuur is niet zichtbaar op een eerste of op een tweede röntgenfoto.
• Groep 2: De fractuur is slecht zichtbaar op een eerste of op een tweede röntgenfoto.
Op elk röntgenbeeld werden drie verschillende digitale filtertechnieken toegepast:
• Een unsharp mask filter verscherpt het beeld door het verhogen van het contrast langs de
randen. En corrigeert de geïntroduceerde onscherpte van de beelden. Het unsharp filter is
toepasbaar om afbeeldingen te verscherpen.
• Een smart sharpen filter verbetert de definitie van randen van een beeld. Het kan
toegepast worden om verschillende soorten van onscherpte van het beeld te verwijderen.
Het smart sharpen filter heeft een verscherpende kracht die niet te verkrijgen is door het
unsharp mask en het high-pass filters.
• Een high-pass filter verhoogt de scherpte van structuren en elimineert de elektrische lage
signalen van de röntgenstraling, die zachte weefsels doorloopt en omgeving. Het high-pass
filter blokkeert laagfrequentie beelddetails, behalve die met hoge frequentie.
Drie radiologen oordeelden op welke beelden de diagnostiek van deze niet of slecht zichtbare
fracturen het makkelijkste was aan de hand van een scoringsformulier. De beelden werden
geanonimiseerd, voor de radiologen was niet te achterhalen welke filter gebruikt werd en van
welke patiënt de röntgenfoto was. De oorspronkelijke röntgenfoto’s (uit PACS) werden
gebruikt als de gouden standaard. De subjectieve visuele beoordeling van de originele
röntgenfoto’s zijn vergeleken met de de retrospectieve beoordeling. De sensitiviteit tussen de
gefilterde beelden en ongefilterde werd vergeleken.
Resultaten
De onderzoeksbevindingen suggereren dat de toepassing van filtertechnieken op digitale
röntgenfoto’s er toe bijdraagt dat radiologen een betere diagnose kunnen stellen om kleine
fracturen te identificeren. De toepassing van de high-pass filter en de smart sharpen filter
hebben de hoogste probabiliteit en sensitiviteit om diagnose van occulte fracturen te
verbeteren.

Figuur 1: Ongefilterde röntgenbeeld toont geen overtuigend waarneembare nasale fractuur.
Figuur 2: Het röntgenbeeld is gefilterd met het unsharp filter en toont een heldere nasale
botfractuur
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Figuur 3: Het röntgenbeeld is gefilterd met de smart sharpen filter en toont de heldere
nasale botfractuur .
Figuur 4: Het röntgenbeeld is gefilterd met de high passfilter en toont de heldere nasale
botfractuur.

Figuur 5: Het röntgenbeeld is gefilterd met de smart sharpen filter en toont de heldere
patellafractuur.
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Figuur 6: Het röntgenbeeld is gefilterd met de high pass filter en toont de heldere
patellafractuur.

Aanbeveling
Filtertechnieken zijn relatief eenvoudige, goedkope maar belangrijke stappen voorwaarts in
de mogelijke optimalisering van diagnostische interpretatie van fracturen. Eens een
filtersysteem is geïnstalleerd op een afdeling radiologie het effect te evalueren door
bevraging van de radiologen. Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête kunnen
vervolgonderzoeken worden uitgevoerd op de afdeling.

Discussie
Op dit moment is in het OLVG Amsterdam geen eerder vergelijkbaar onderzoek van
filtertechnieken op digitale röntgenfoto’s aanwezig. Bij de onderzoeksconclusie moet
rekening gehouden worden met onderstaande punten:
• Het onderzoek is gebaseerd op een betrekkelijk klein aantal deelnemers namelijk 11
patiënten. Op elke digitale röntgenfoto werden drie verschillende filters toegepast. Het
totaal komt zo, inclusief de originele op 44 foto’s.
• De geselecteerde röntgenfoto’s zijn niet per sé representatief voor alle occulte fracturen.
De incidentie van fractuur is variabel en afhankelijk van aard van de fractuur op het
aangedane lichaamsdeel van de patiënt. Filtertechnieken zijn wel degelijk een belangrijk
hulpmiddel voor de verbetering van de beeldinformatie en het vereenvoudigen van de
diagnose op de digitale röntgenfoto’s, maar het kan met dit onderzoek niet worden
gegarandeerd dat alle occulte fracturen op de digitale röntgenfoto’s zichtbaar kunnen
worden gemaakt met behulp van de filtertechnieken.
• De beelden zijn geanonimiseerd zodat nadien niet te achterhalen was van welke patiënt
de röntgenfoto was. Afwezigheid van de klinische geschiedenis van elke patiënt vergroot
de mogelijke kans op inter-observer variatie.
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Congresagenda
Als Technoloog medische beeldvorming bent u verplicht jaarlijks 15 uur navorming te
volgen. Inspiratie nodig?
•

25/09/18 Mammo Symposium Parkstad (Heerlen/NL) 165-185 EUR

•

03/10/18 Avondsymposium beroertezorg (Gent/BE) Gratis

•

4-6/10/18

9th Joint Baltic Congress of Radiographers (Kaunas/LT) 250 – 280 EUR

•

05/10/18

CT-symposium Parkstad (Heerlen/NL) 145-165 EUR

•

8-10/10/18

ESRN Advanced HQ in spine Neuroradiology (Malta) 200 – 300 EUR

•

13-17/10/18

31st Annual Congress of the European Association
of Nuclear Medicine (Düsseldorf/DE) 80 – 325 EUR

•

17/11/18

2de SCOOP Symposium VMBv (Gent/BE) 15 – 25 EUR

•

24/11/18

BELNUC Technologist Day (Brussel/BE)

•

18-22/03/19

Week van de verpleegkundigen NVKVV (Oostende/BE)

•

30/03/19

7de Trefpunt Stralende Beroepen VMBv (Gent/BE) 85-110 EUR

•

27/02-3/03/19

25th European Congress of Radiology (Vienna/AT) 99 EUR

•

10-12/05/19

BELNUC 2019 (Luik/BE)

Kent u reeds de European Society for Magnetic Resonance in
Medicine and Biology?
Dit is een non-profit organisatie die educatieve activiteiten met betrekking tot MRI ondersteunt,
toegankelijk voor medisch beeldvormers die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling of introductie van
nieuwe technieken. ESMRMB biedt drie soorten cursussen aan:
ESMRMB School of MRI Hands-on Courses (500 – 700 EUR)
•

6-8/09/2018

Advanced abdominal imaging (Coimbra/PT)

•

6-8/09/2018

Advanced pelvic imaging (Rome/IT)

•

13-15/09/2018

Advanced cardiac imaging (Rome/IT)

•

27-29/09/2018

Advanced neuroimaging: diffusion, perfusion, MRS (Leuven/BE)

•

18-20/10/2018

MRI Safety (Vienna/AT)

ESMRMB Hands-on Courses (550 – 700 EUR)
•

18/20/10/2018

3T MRI (Rotterdam)

ESMRMB Lectures on MR (375 – 700 EUR)
•

3-5/09/2018

Diffusion: from acquisition to tissue microstructure (Lisbon/PT)

•

5-7/09/2018

MRI processing (Berlin/DE)

Meer info? https://www.esmrmb.org

Interesse om uw ervaringen als medisch beeldvormer of onderzoeksresultaten te
delen met collega’s op het Trefpunt Stralende Beroepen of het SCOOP Symposium van
de VMBv? Als beroepsvereniging willen wij u die kans bieden! Mail naar
stephanie.bogaert@vmbv.org
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Als medisch beeldvormer presenteren op een congres van wereldformaat is onmogelijk?
Helemaal niet, een aantal Belgische pioneers gingen u reeds vooraf en wachten op
opvolging! Enkele belangrijke deadlines indien je je kans waagt:

•

02/07 – 10/10/2018

Abstract submission

•

02/07 – 10/10/2018

Invest in the Youth Programme

•

02/07 – 10/10/2018

Shape Your Skills Programme

•

31/08/2018

Vernieuw je lidmaatschap (11 EUR) om te kunnen
geniet van de korting op het inschrijvingsgeld!!!

•

Begin september 2018

Online registratie open

•

27/02-03/03/2019

Time to shine!

Met dank aan onze sponsors
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