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Overzicht wijzigingen in de NABON standaard voor 
radiologie verslaglegging voor borstkanker, versie 1 februari 
2021 
 

1. Doel document 
Er is in februari een nieuwe versie van de NABON standaard voor de radiologie verslaglegging 
gemaakt op basis van de ontvangen wijzigingsverzoeken 

De link naar de nieuwe versie staat hieronder en is tevens te vinden op de website: 

NABON Radiologieverslag 

Een verdere inhoudelijke toelichting van de doorgevoerde wijzigingen in de nieuwe versie van de 
standaard voor de MDO-verslaglegging staat in dit document.  
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2. Overzicht wijzigingen en nieuwe vragen 1 februari 2021  
 

2.1 Overzicht wijzigingen radiologie 
Nr Type Wat Toelichting Status 
  Familieanamnese   

1.  Gewijzigde 
vraag 

Vragen rondom familieanamnese aangepast zodat het 
past op de zib familieanamnese. Vraag familielid is nu 
conform waardenlijst zib. Verder worden aandoeningen 
en leeftijd ten tijde van de aandoening nu per familielid 
vastgelegd. Met het plusje kunnen er meer familieleden 
worden toegevoegd.  

Uitgangspunt is op waar mogelijk zibs 
te gebruiken in de verslagen 

Doorgevoerd 

  Onderdeel Beeldvormend onderzoek mamma, mammo-
grafie 

  

2.  Gewijzigde 
vraag 

De vraag ‘Mammadensiteit [zijde]’ bij een mammogra-
fie is nu een verplichte vraag 

 Doorgevoerd 

3. Nieuwe 
vraag 

‘Methode en/of mammadensiteit per zijde’ toegevoegd 
als nieuwe vraag. Dit geeft de optie om methode mam-
mografie en/of mammadensiteit per zijde vast te leg-
gen als er bij zijde is gekozen voor beiderzijds.  

Het merendeel van de 
mammografieën die beiderzijds 
worden uitgevoerd hebben dezelfde 
methode mammografie en dezelfde 
mammadensiteit voor beide zijden. 
Dit kan dus in één keer voor beide 
zijden tegelijk worden vastgelegd. In 
een enkel geval is dit wel voor iedere 
zijde verschillend, daarom is deze 
vraag toegevoegd om ook de optie te 
geven dit per zijde vast te leggen (als 

Doorgevoerd 
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Nr Type Wat Toelichting Status 
er bij zijde voor beiderzijds is 
gekozen). 

  Onderdeel Laesies mamma   

4. Gewijzigde 
vraag 

Vraag laesies mamma uitgebreid met waarden R5; R6; 
L5; L6.  

Vanuit de NABON werkgroep kwam 
het verzoek om 6 laesies rechts en 6 
laesies links vast te kunnen leggen.  

Doorgevoerd 

  Onderdeel [laesie] Interventie   

5. Gewijzigde 
vraag 

‘Calicificaties in biopten’ is nu een verplichte vraag  Doorgevoerd  

  Onderdelen: 
- [Laesie] Conclusie met BI-RADS 
- Conclusie met BI-RADS 

  

6. Gewijzigde 
vraag 

De vraag ‘BI-RADS’ is geen verplichte vraag meer  Doorgevoerd 
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