
 

  

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VOOR SCREENINGSRADIOLOGEN 

 

I Algemeen 

 

1. Het kwaliteitsregister wordt beheerd en bijgehouden door het LRCB. 

2. De radioloog is zelf verantwoordelijk voor registratie en herregistratie in het 

kwaliteitsregister.  

 

II Aanvraag tot registratie 

 

1. Na het insturen van de aanvraag tot registratie in het kwaliteitsregister, wordt binnen vier 

(4) weken een bevestiging in de vorm van een bewijs van registratie of een afwijzing op de 

aanvraag verstuurd. 

2. De aanvraag wordt beoordeeld en getoetst door het LRCB conform de opzet van het 

kwaliteitsregister. De opzet is vastgesteld door de sectie mammaradiologie van de NVvR op 

15 oktober 2010. 

 

III Registratie 

 

1. De registratie is vijf (5) jaar geldig. Gedurende deze tijd is de radioloog in het 

kwaliteitsregister ingeschreven. De vijf (5) jaar start op de inschrijfdatum die is vermeld op 

het bewijs van registratie. 

2. Wijzigingen die voor het kwaliteitsregister relevant zijn, dienen door de radioloog zelf aan 

het LRCB gemeld te worden. 

 

IV Herregistratie 

 

1. Uiterlijk drie (3) maanden voor het verlopen van de inschrijving krijgt de radioloog bericht 

om een aanvraag tot herregistratie in te dienen. 

2. Na het insturen van de aanvraag tot herregistratie in het kwaliteitsregister, wordt binnen 

vier (4) weken een bevestiging in de vorm van een bewijs van registratie of een afwijzing op 

de aanvraag verstuurd. 

  



 

V Uitschrijving uit het register 

 

1. De radioloog wordt automatisch uitgeschreven uit het kwaliteitsregister, wanneer: 

a.  de registratie als radioloog in het register van erkende medisch specialisten door 

de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) verloopt en niet opnieuw 

wordt verlengd; 

b. de radioloog na vier (4) weken na het verlopen van de inschrijving geen nieuwe 

aanvraag voor herregistratie heeft ingediend; 

c. de aanvraag voor herregistratie negatief wordt beoordeeld; 

d. de aanvraag tot (her)registratie niet naar waarheid is ingevuld. 

2. Wil de radioloog uitgeschreven worden uit het kwaliteitsregister dan kan hij/zij daar 

schriftelijk een verzoek tot indienen bij het LRCB. 

 

VI Bezwaar maken 

 

1. Wanneer de radioloog het niet eens is met een besluit, kan hij/zij daarover beroep 

aantekenen bij de bezwarencommissie. Het beroep kan betreffen: 

a. een besluit om geen registratie of herregistratie in het kwaliteitsregister te 

verlenen; 

b. een besluit om de registratie in het kwaliteitsregister in te trekken. 

De bezwarencommissie bestaat uit drie (3) onafhankelijke en deskundige leden afkomstig 

uit de sectie Mammaradiologie van de NVvR. Het bezwaar kan schriftelijk worden ingediend 

via het LRCB.  

 

VII Privacy 

 

1. De contactgegevens die zijn ingevuld op het aanvraagformulier worden alleen voor 

communicatie gebruikt die betrekking heeft op het kwaliteitsregister, tenzij anders 

aangegeven. De contactgegevens worden dan alleen door het LRCB gebruikt. 

2. Contactgegevens uit het kwaliteitsregister worden nooit en te nimmer verstrekt aan 

derden. 

3. 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 naam/geboortedatum, 

naam/screeningsorganisatie of BIG-registratienummer wordt de informatie verstrekt.  

4. 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. 

 

VIII Wijzingen in het reglement 

 

1. Indien er wijzigingen in dit reglement aangebracht moeten worden, worden de 

ingeschreven radiologen in het kwaliteitsregister daarvan op de hoogte gesteld. 

 


