Toegang tot de röntgenbeelden door de artsen
Doc
Publicatiedatum
Origine

a159003
14/10/2017
NR
Radiografie
Kwaliteit van de zorg

Thema's

Continuïteit van de zorg
Beroepsgeheim

De nationale raad van de Orde der artsen wordt ondervraagd over de toegang tot de
röntgenbeelden door de artsen die de patiënt begeleiden of diens toestand of de
zorgkwaliteit evalueren.
Advies van de nationale raad :
De nationale raad van de Orde der artsen wordt ondervraagd over de toegang tot de
röntgenbeelden door de artsen die de patiënt begeleiden of diens toestand of de
zorgkwaliteit evalueren.
De arts-specialist in radiodiagnostiek die het onderzoek uitvoert is verantwoordelijk
voor de opslag en interpretatie van de beelden. Hij is de enige die beste geplaatst is
om een diagnose te stellen en een gedetailleerd protocol te maken samen met een
beschrijving van de beelden.
Het protocol maakt onlosmakelijk deel uit van het medisch dossier en moet dus
bewaard worden.
De analoge beelden nemen veel plaats in en ze zijn niet zeer duurzaam. Ze werden
vroeger aan de patiënt gegeven voor bewaring.
Tegenwoordig worden de beelden elektronisch gearchiveerd in de diensten radiologie
of in de ziekenhuisinstellingen. Het is mogelijk ze te bewaren, maar het gaat wel om
beeldbestanden die veel groter zijn dan tekstbestanden.
De minister van Volksgezondheid heeft op 19 november 2016 tijdens het jaarlijkse
symposium van de Belgische Vereniging voor Radiologie (1) het nationaal beschikbaar
maken van medische beelden en verslagen gesteund.
De beelden zouden voortaan bewaard moeten worden op dezelfde wijze als de andere
elementen van het medisch dossier.
Hun bewaring en terbeschikkingstelling doen technische en economische problemen
rijzen die hopelijk zullen verminderen dankzij de technologische vooruitgang.
Het doorgeven van beelden aan andere artsen beoogt naast de diagnose :
1. oriëntatie van de behandeling (bijv. röntgenfoto van een heup om een prothese te
plaatsen);

2. continuïteit van de zorg (bijv. evalueren hoe een longontsteking reageert op een
antibioticabehandeling);
3. toetsing van de diagnose in functie van de klinische evolutie;
4. evaluatie van de toestand van de patiënt of van de zorgkwaliteit; bij
deskundigenonderzoek doet men een zogenaamde "diachronische" studie. Dit is het
herbekijken van alle beelden om de evolutie van een pathologie of van een trauma, de
kwaliteit van een behandeling of van een diagnose te beoordelen of om te beslissen of
een letsel toegeschreven kan worden aan een betwiste gebeurtenis.
De artsen die bij deze functies betrokken zijn hebben recht op toegang tot bruikbare
beelden met eerbiediging van de regels inzake bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en de patiëntenrechten.
Het beeld dient derhalve opgeslagen te worden in een resolutie die voldoende is voor
een correcte interpretatie.
De thans toeganklijke dragers zijn cd-roms of een internettoegang, beveiligd met een
onderzoeksnummer en een paswoord dat ook aan de patiënt wordt gegeven.
Cd-roms hebben niet de kwaliteit van de oorspronkelijke beelden weer en hebben een
beperkte levensduur.
De toegang via internet is niet altijd eenvoudig en van goede kwaliteit. Bovendien
worden de dossiers gearchiveerd. Ze zijn dus na een bepaalde, soms korte tijd niet
meer toegankelijk.
In een context waarin de raadpleging van medische gegevens op afstand de regel
wordt, dringt de nationale raad aan op de ontwikkeling van initiatieven die de
leesbaarheid op afstand van de röntgenbeelden of de overdracht ervan via een
blijvende drager, het voortbestaan van de toegang ertoe en hun bewaring als element
van het medisch dossier bevorderen.
(1) http://www.deblock.belgium.be/nl/jaarlijks-symposium-belgian-society-radiology

