
Beste collega’s, 
 
Dit jaar lanceert het LRCB weer een nieuwe zelftest. Deze zelftest is de eerste in onze LRCB 
trainingsapplicatie, een look-a-like van ScreenIT, gemaakt door de firma Topicus.  
Technisch is het (nog) niet mogelijk de zelftest te maken op jullie eigen werkstation, daarom kan de 
zelftest alleen bij het LRCB gemaakt worden. Wij kunnen je nu persoonlijk instrueren. 
 
De zelftest bestaat uit een set van 60 casussen die je individueel op een werkstation bekijkt en 
scoort. De set is geen afspiegeling van de dagelijkse screeningspraktijk, maar is een verrijkte set. 
Direct na het scoren van de zelftest, krijg je feedback over je eigen resultaten. Het doel van de 
zelftest is om je een mogelijkheid voor zelfevaluatie te bieden. Voor deelname aan de zelftest zijn 
CME punten aangevraagd in het kader van de herregistratie. 
 
Deelname aan de zelftest is vrijwillig, maar LET OP: in het nieuwe reglement voor het 
Kwaliteitsregister Screeningsradiologen is opgenomen dat om voor herregistratie in aanmerking te 
komen de screeningsradioloog in de afgelopen registratieperiode heeft deelgenomen aan een 
zelftest aangeboden door het LRCB. Dit geldt voor alle screeningsradiologen die na 1 januari 2018 zijn 
ingeschreven in het Kwaliteitsregister of na 1 januari 2018 zijn geherregistreerd. Dit geldt inmiddels 
voor bijna alle screeningsradiologen!  
 
De deelnemerskosten bedragen €150,-. Je kunt je inschrijven voor de zelftest via 
www.lrcb.nl/webshop/ . Klik de zelftest naar de winkelmand, vul je gegevens in en betaal direct met 
creditcard of via iDeal. Binnen enkele werkdagen ontvang je een email van het LRCB om een tijdslot 
te kiezen waarop je naar het LRCB komt om de zelftest te maken. Er zijn verscheidenen tijdslots in de 
periode van juni - november 2022. Een tijdslot beslaat steeds 3 uur. Indien je minder tijd denkt nodig 
te hebben mag je later beginnen, maar het einde van een tijdslot is hard. Een tijdslot kan dus niet 
worden verlengd! Per tijdslot kunnen maximaal 10 radiologen de zelftest maken. Indeling per tijdslot 
gaat op volgorde van aanmelding. Hieronder staat een overzicht van de mogelijke tijdslots. 
Mocht je nog vragen hebben over het deelnemen aan de zelftest, neem dan contact op met het 
LRCB: info@lrcb.nl of 024 7600650. 
Tijdslots bij het LRCB, voor het maken van de zelftest: 
 

Datum: Tijdslot 1 
11.00 – 14.00 uur 

Tijdslot 2 
14.00 – 17.00 uur 

Tijdslot 3 
17.00 – 20.00 uur 

Woensdag 8 juni 2022 ✓ ✓  

Vrijdag 17 juni 2022 ✓ ✓  

Vrijdag 24 juni 2022 ✓ ✓  

Dinsdag 5 juli ✓ ✓  

Maandag 11 juli ✓ ✓  

Dinsdag 26 juli ✓ ✓  

Maandag 1 augustus ✓ ✓  

Donderdag 11 augustus ✓ ✓  

Woensdag 24 augustus ✓ ✓ ✓ 

Dinsdag 6 september ✓ ✓ ✓ 

Dinsdag 13 september ✓ ✓ ✓ 

Maandag 19 september  
✓ ✓ 

Dinsdag 4 oktober  
✓ ✓ 

Woensdag 26 oktober ✓ ✓  

Woensdag 9 november ✓ ✓  

Donderdag 24 november ✓ ✓ ✓ 
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