“

Hoe krijg ik de beste beeldvorming voor mijn patiënt

“

Een handreiking voor verwijzers

Deze campagne geeft voorbeelden van een consult tussen een verwijzer
en zijn of haar patiënt. De campagne geeft een overzicht van zeven
basisvragen die verwijzers kunnen stellen wanneer ze een beeldvormend
onderzoek overwegen. De campagne benadrukt wat in het belang
van de patiënt is, en biedt een aantal eenvoudige overwegingen en
argumenten die tijdens het consult gebruikt kunnen worden.

Een Europese communicatiecampagne
om het weloverwogen gebruik van medische
beeldvorming te bevorderen.
A campaign funded by

Heads of European Radiation Protection
Competent Authorities
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De antwoorden op deze vragen vindt u op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/stralingFind the answers to these questions on www.herca.org to
in-de-gezondheidszorg en kunnen u helpen om de
help you request the appropriate imaging examination for
meest geschikte beeldvorming voor uw patiënt aan
your patient.
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