
Entrustable Professional Activity 1 
 

Naam student    
Vakgebied  Radiologie (specialisatie mammaradiologie) 
Titel EPA   Beoordeling van een zorgvraag en het kiezen van de optimale 

onderzoeksmethode bij patiënten van het borstcentrum. 
Gedetailleerde 
beschrijving 
EPA 

De PA beoordeelt de verwijzing van een huisarts of specialist en gaat na welke 
onderzoeksmethode nodig is om de zorgvraag te kunnen beantwoorden. Hiervoor 
kent de PA de indicaties en contra-indicaties van de verschillende 
onderzoeksmethoden als echografie, mammografie (waaronder ook 
tomosynthese), MRI en PET-CT.  
 
Ook bepaalt de PA zelfstandig na het vervaardigen van een mammogram of er 
aanvullende röntgenopnamen nodig zijn, echografie nodig is of dat er weefsel of 
cellen moet worden afgenomen om te bepalen wat een eventuele laesie precies is.
 
Heldere uitleg over keuze van onderzoeksmethode naar aanvragers, collega’s, 
specialisten, verpleegkundigen (vooral in MDO’s). 
Heldere uitleg over keuze van onderzoeksmethode naar patiënt en partner indien 
nodig. 

Specifieke 
kennis, 
vaardigheden en 
attitude 
 

 
Kennis 
• Uitgebreide kennis van de indicaties en contra-indicaties van de 

verschillende onderzoeksmethoden; 
• Uitgebreide kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van 

verschillende onderzoeksmethoden – opleiding Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken (MBRT); 

• PA kent de kracht en beperkingen van een echografie, mammogram (+ 
tomosynthese), MRI en PET-CT; 

• PA moet in staat zijn mammografie te beoordelen om te weten welke 
aanvullende opnamen eventueel bijdragend zijn en of de kwaliteit van het 
onderzoek adequaat is – cursus LRCB – Tabàr (boek); 

• PA moet bij echografie kunnen inschatten of aanvullende punctie of biopsie 
noodzakelijk is en of dit door pathologie moet worden onderzocht – ervaring;

• Kennis van de Nederlandse standaarden betreffende mammadiagnostiek – 
richtlijn borstkanker IKNL. 

• oncoline 
 
Vaardigheden 
• Heldere uitleg over keuze van onderzoeksmethode naar aanvragers, 

collega’s, specialisten, verpleegkundigen; 
• Heldere uitleg over keuze van onderzoeksmethode naar patiënt en partner; 
• Stressbestendig zijn; 
• Overzicht kunnen houden. 
 
Attitude 
• Professionele houding naar patiënt; 
• Professionele samenwerking met medisch beeldvormend 

bestralingsdeskundige (MBB’er) en doktersassistente en overlegt en beslist 
met hen en natuurlijk de patiënt wat het beste voor de patiënt is; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PA heeft inzicht in eigen kunnen en vraagt hulp waar nodig; 
• PA bewaakt zijn eigen grenzen. 

CanMEDs 
competenties 
die het beste bij 
deze taak 
passen: 

 
Organisator 
• De eigen taken en werkzaamheden met betrekking tot de patiëntenzorg en 

met betrekking tot het eigen functioneren te organiseren en plannen, waarbij 
zowel de eigen mogelijkheden als de mogelijkheden van de organisatie 
waarin gewerkt wordt in acht genomen worden; 
Medische zorg voor patiënten die zijn behandeld te organiseren en te 
coördineren. 

Toetsing en 
beoordeling 

 
KPB’s 



Entrustable Professional Activity 2 
 

naam student    
Vakgebied  Radiologie (specialisatie mammaradiologie) 
Titel EPA   Verslaglegging van mammografie en tomosynthese volgens ACR-birads 2013 
Gedetailleerde 
beschrijving 
EPA 

Mammogram/tomosynthese beoordelen aan de hand van de daarvoor geldende 
protocollen en richtlijnen en daar voor de aanvragend arts een verslag (volgends 
criteria hieronder) van kunnen maken. Hierbij wordt vergeleken met (eventueel) 
voorgaand onderzoek.  
 
Dicteren van verslag 
Adequate verslaglegging met; indicatie en vraagstelling, vergelijking met 
voorgaand onderzoek, beschrijving van het fibroglandulair weefsel, beschrijving 
van iedere andere belangrijke bevinding (massa, calcificaties, 
architectuurverstoring, asymmetrie, huid, lymfeklieren enzovoorts), conclusie 
met BI-RADS classificatie en eventueel beleidsadvies.  
 
Heldere uitleg naar aanvragers, collega’s, specialisten, verpleegkundigen.  

Specifieke 
kennis, 
vaardigheden en 
attitude 
 

 
Kennis: 
• Richtlijn Borstkanker IKNL. Vakliteratuur bijhouden; 
• Kennis van alle voorkomende calcificaties en daar een differentiaaldiagnose 

bij kunnen maken.  
• Kennis van bestralingen en hormoontherapie en de invloed daarvan op de 

mammae. 
• De PA heeft kennis van indicaties voor tomosynthese en kent de kracht en 

beperkingen van deze onderzoeksmethode. 
 
Vaardigheden:  
• Gebruiken PACS/Mammoradiologie workstation; 
• Dicteren – correcte en adequate verslaglegging; 
• Zelfstandig kunnen werken; 
• Heldere uitleg naar aanvragers, collega’s, specialisten, verpleegkundigen; 
• Stressbestendig zijn; 
• Overzicht kunnen houden. 
 
Attitude: 
Professionele houding, bewaken eigen grenzen, tijdig om hulp vragen. 

CanMEDs 
competenties 
die het beste bij 
deze taak 
passen: 

 
Medisch deskundige 
• Het op de juiste manier mondeling en schriftelijk rapporteren van de 

aspecten behorende bij de patiëntenzorg. 
 
Communicator 
• Informatie te verzamelen over de aandoening van de patiënt en hiervan op de 

juiste wijze verslag te doen;  
• In samenspraak met patiënten, diens betrokkenen, collega’s en andere 

professionals te komen tot een breed gedragen behandelplan;  
• Doeltreffend in woord en geschrift te communiceren met andere 

zorgverleners over de aan hem toevertrouwde patiëntenzorg. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsing en 
beoordeling 

 
KPB’s 



Entrustable Professional Activity 3 
 
 
 

Naam student    
Vakgebied  Radiologie (specialisatie mammaradiologie) 
Titel EPA   Het vervaardigen en verslaglegging van echografie van A) de mammae en B) de 

axilla 
Gedetailleerde 
beschrijving 
EPA 

Na beoordelen aanvraag/ mammogram kan worden besloten (aanvullend) een 
echografie te doen van de patiënt.  
De PA is in staat een correlatie te leggen met mammografie en echografie. 
De PA is in staat de mammae/ axilla op juiste wijze te palperen. Ook is de PA is 
in staat technisch goed te echograferen, hierbij gaat het om de mammae en axilla. 
Tijdens het onderzoek is er interactie met de patiënt. Vervolgens doet de PA de 
verslaglegging voor aanvragend specialist/ huisarts.  
 
Communicatie naar patiënt. 
Patiënten en naasten informeren over onderzoek en vervolgstappen. Slecht 
nieuws gesprekken voeren.  

Specifieke 
kennis, 
vaardigheden en 
attitude 
 

 
Kennis  
Technische kennis echoapparatuur.  
Beelden herkennen, (subtiele) laesies herkennen, afbeelden en meten.  
Kennis van de indicaties en contra-indicaties. De PA kent de beperkingen van 
echografie.  
 
Vaardigheden  
• Echograferen. Het herkennen van (subtiele) laesies en kan het verschil zien 

tussen normaal borstweefsel en afwijkend borstweefsel; 
• Lichamelijk onderzoek - mammae en axilla palperen; 
• Adequate verslaglegging met; indicatie en vraagstelling, vergelijking met 

voorgaand onderzoek, beschrijving van het fibroglandulair weefsel, 
beschrijving van iedere andere belangrijke bevinding (massa, calcificaties, 
architectuurverstoring, asymmetrie, huid, lymfeklieren enzovoorts), 
conclusie met BI-RADS classificatie (indien mammae) en eventueel 
beleidsadvies; 

• Heldere uitleg naar aanvragers, collega’s, specialisten, verpleegkundigen; 
• Heldere uitleg naar patiënt en partner; 
• Stressbestendig zijn; 
• Overzicht kunnen houden. 
 
Attitude  
Professionele, respectvolle, vertrouwelijke en empathische houding. Bewaken 
van eigen grenzen, tijdig om hulp vragen. Omgaan met gezins- en familie 
dynamiek. Ingaan op emotie en oog voor het psychosociale aspect. 

CanMEDs 
competenties 
die het beste bij 
deze taak 
passen: 

 
Medisch deskundige 
• Met betrekking tot veelvoorkomende aandoeningen, doeltreffende, ethisch 

verantwoorde, diagnostische en therapeutische, op het individu gerichte 
preventieve vaardigheden toe te passen in de praktijk;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Relevante informatie aangaande diagnostische, therapeutische, prognostische 
en op het individu gerichte preventieve opties te integreren in de 
patiëntenzorg;  

• Het op de juiste manier mondeling en schriftelijk rapporteren van de 
aspecten behorende bij de patiëntenzorg. 

 
Communicator 
• Met patiënten een vertrouwelijke en therapeutische relatie aan te gaan of te 

onderhouden op basis van wederzijds begrip, empathie en vertrouwen; 
• Informatie te verzamelen over de aandoening van de patiënt en hiervan op de 

juiste wijze verslag te doen;  
• Met diverse patiëntgroepen zoals kinderen, ouderen, mannen en vrouwen en 

patiënten met verschillende culturele achtergronden om te gaan; 
• Relevante informatie te bespreken met de patiënt, de familie of andere 

zorgverleners om zo optimale zorg aan de patiënt te leveren;  
• In samenspraak met patiënten, diens betrokkenen, collega’s en andere 

professionals te komen tot een breed gedragen behandelplan;  
• Doeltreffend in woord en geschrift te communiceren met andere 

zorgverleners over de aan hem toevertrouwde patiëntenzorg. 
 
Professional  
• Op een eerlijke, betrokken en ethische wijze hooggekwalificeerde zorg te 

leveren, met aandacht voor de integriteit van de patiënt.  
Toetsing en 
beoordeling 

 
OSAT’s en KPB’s 



Entrustable Professional Activity 4 
 

Naam student    
Vakgebied  Radiologie (specialisatie mammaradiologie) 
Titel EPA   Het uitvoeren van interventies; 

-Echogeleide cytologische puncties  
-histologische- en stereotactische biopten,  
-het plaatsen van markers en jodiumzaadjes met verslag 

Gedetailleerde 
beschrijving 
EPA 

Cytologische puncties:  
Echogeleid puncteren. Proberen met een naald zoveel mogelijk cellen te 
aspireren. Cellen uitstrijken op glaasje en opsturen naar pathologie lab. Wanneer 
geen spoedbepaling -> verkregen cellen in cytolyt opsturen. 
 
Histologische biopten:  
Lokale anesthesie met lidocaïne.  
Echogeleid biopt met incisie. Biopsie-naald voor afwijking leggen, biopt nemen 
en deze vervolgens in formaline opsturen naar pathologie lab.  
 
Stereotactische biopten: 
Lokale anesthesie met lidocaïne.  
Röntgen-geleid biopt met incisie. Naald (computergestuurd) naar juiste positie 
brengen, biopten nemen om te kiezen ‘uren’. Van de verkregen biopten in 
petrischaaltje een röntgenfoto laten maken door mammografielaboranten, 
beoordelen op aanwezig kalk of laesie waar je naar op zoek was. Goed biopt? 
Opsturen naar pathologie lab.  
 
Plaatsen van markers (echo- of röntgen-geleid) jodium en hydromarkers 
Echogeleid op zoek naar de laesie en op juiste plek marker achter laten. 
Röntgenfoto laten maken ter controle. 
Na stereotactisch biopt kan biopsie-naald op juiste plek blijven en via dezelfde 
naald kan een marker worden ingebracht.  
 
Adequaat en selectief kiezen voor punctie danwel biopsie met goede afweging 
van risico’s en opbrengst. 

Specifieke 
kennis, 
vaardigheden en 
attitude 
 

 
Kennis  
De PA heeft kennis van de indicaties en contra-indicaties van de verschillende 
punctie/biopsie mogelijkheden. 
De PA heeft kennis van mogelijke complicaties, hoe deze te voorkomen en hoe 
te handelen bij eventuele complicaties.  
 
Vaardigheden  
• Adequaat plaatsen van de naald in laesie; echogeleid of röntgen-geleid, voor 

ofwel aspiratie van cellen/ biopt ofwel het plaatsen van een markering/ 
jodiumzaadje. De PA weet hoe te handelen wanneer markering niet op de 
juiste plaats is gekomen.  

• De PA kan pathologie uitslagen interpreteren en kijkt naar de correlatie 
tussen radiologie en pathologie. Indien dit niet correleert, weet de PA hoe te 
handelen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Adequate verslaglegging met; indicatie en vraagstelling, vergelijking met 
voorgaand onderzoek, beschrijving van het fibroglandulair weefsel, 
beschrijving van iedere andere belangrijke bevinding (massa, calcificaties, 
architectuurverstoring, asymmetrie, huid, lymfeklieren enzovoorts), 
conclusie met BI-RADS-classificatie en eventueel beleidsadvies.  

• Heldere uitleg naar aanvragers, collega’s, specialisten, verpleegkundigen 
• Heldere uitleg naar patiënt en partner 
• Stressbestendig zijn  
• Overzicht kunnen houden 
 
Attitude  
Professionele, respectvolle, vertrouwelijke en empathische houding. Bewaken 
van eigen grenzen, tijdig om hulp vragen. Omgaan met gezins- en familie 
dynamiek. Ingaan op emotie en oog voor het psychosociale aspect. 

CanMEDs 
competenties 
die het beste bij 
deze taak 
passen: 

 
Medisch deskundige 
• Het op de juiste manier mondeling en schriftelijk rapporteren van de 

aspecten behorende bij de patiëntenzorg. 
 
Communicator 
• Met patiënten een vertrouwelijke en therapeutische relatie aan te gaan of te 

onderhouden op basis van wederzijds begrip, empathie en vertrouwen; 
• Informatie te verzamelen over de aandoening van de patiënt en hiervan op de 

juiste wijze verslag te doen;  
• Met diverse patiëntgroepen zoals kinderen, ouderen, mannen en vrouwen en 

patiënten met verschillende culturele achtergronden om te gaan; 
• Relevante informatie te bespreken met de patiënt, de familie of andere 

zorgverleners om zo optimale zorg aan de patiënt te leveren;  
• In samenspraak met patiënten, diens betrokkenen, collega’s en andere 

professionals te komen tot een breed gedragen behandelplan;  
• Doeltreffend in woord en geschrift te communiceren met andere 

zorgverleners over de aan hem toevertrouwde patiëntenzorg. 
Toetsing en 
beoordeling 

 
OSATS (voor uitvoering procedure) en KPB’s (voor verslaglegging) 



 
 
Entrustable Professional Activity 5 
 

Naam student    
Vakgebied  Radiologie (specialisatie mammaradiologie) 
Titel EPA   Beoordelen en verslaglegging van MRI van de mammae 

-second reading 
-First reading 

Gedetailleerde 
beschrijving 
EPA 

De PA kan een MRI van de mammae adequaat beoordelen volgens geldende 
richtlijnen. Hierbij beoordeelt de PA de volledige MRI mammae, dus heeft ook 
kennis van nevenbevindingen (long/lever/skelet).  
 
Dicteren van verslag 
Adequate verslaglegging met; indicatie en vraagstelling, MRI techniek, 
vergelijking met voorgaand onderzoek, beschrijving van het fibroglandulair 
weefsel (hoeveelheid, achtergrondaankleuring), beschrijving van iedere andere 
belangrijke bevinding (focus, massa, non-mass enhancement, intramammaire 
lymfeklier, huidafwijking, niet aankleurende en geassocieerde bevindingen, 
vethoudende afwijkingen, locatie en afmetingen, dynamische curve vroege en 
late fase, implantaten), conclusie met BI-RADS classificatie en eventueel 
beleidsadvies 

Specifieke 
kennis, 
vaardigheden en 
attitude 
 

 
Kennis: 
• Richtlijn Borstkanker IKNL. Vakliteratuur bijhouden 
• Kennis van de indicaties en contra-indicaties voor een MRI 
• Kennis over de vervaardigde MRI-Mammae protocollen 
• De PA kent de kracht en beperkingen van de MRI 
 
Vaardigheden:  
• Gebruiken PACS 
• Dicteren – correcte en adequate verslaglegging 
• Zelfstandig kunnen werken  
• Heldere uitleg naar aanvragers, collega’s, specialisten, verpleegkundigen 
• Heldere uitleg naar patiënt en partner 
• Stressbestendig zijn  
• Overzicht kunnen houden 
 
 
Attitude: 
Professionele houding, bewaken eigen grenzen, tijdig om hulp vragen.  

CanMEDs 
competenties 
die het beste bij 
deze taak 
passen: 

 
Medisch deskundige 
• Relevante informatie aangaande diagnostische, therapeutische, prognostische 

en op het individu gerichte preventieve opties te integreren in de 
patiëntenzorg;  

• Het op de juiste manier mondeling en schriftelijk rapporteren van de 
aspecten behorende bij de patiëntenzorg. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communicator 
• Informatie te verzamelen over de aandoening van de patiënt en hiervan op de 

juiste wijze verslag te doen;  
• Doeltreffend in woord en geschrift te communiceren met andere 

zorgverleners over de aan hem toevertrouwde patiëntenzorg. 
Toetsing en 
beoordeling 

 
KPS’s 


