Nieuwsbrief 1/2017
Voor alle leden van de beroepsvereniging

De VMBv groeit: stilaan maar
zeker!
Vorig jaar zakte het ledenaantal van de
beroepsvereniging met 18 tot een dieptepunt.
Met vereende krachten bouwde het bestuur
het contact met de medisch beeldvormer
stilaan terug op; mét succes: één maand na de
start van het nieuwe jaar is dit aantal gestegen
tot 65 leden.

Vienna here we come!
Afgevaardigden van de beroepsvereniging
zakken van 2 tot en met 5 maart af naar Wenen
voor het jaarlijks Europees Congres van de
Radiologie (ECR) op invitatie van de ESR
(European Society of Radiology) Board.

Bestuur VMBv
Recent versterkten Technologen medische
beeldvorming Zoë Boute en Rien Dieryckx het
bestuur van de beroepsvereniging. Voorstelling
van het voltallige team in Doorkijk 2.0 van
februari!
Het bestuur kan nog een paar helpende handen
gebruiken, voornamelijk voor de ondersteuning
van onze wetgeving-kenners Gianni Claessens
en Philippe Van Laer en voor de inhoud en layout van Doorkijk 2.0. Meer info? Stuur een email naar stephanie.bogaert@vmbv.org met uw
kandidatuur!

De VMBv zit er niet stil. Momenteel is de
vereniging nog druk met de organisatie van de
sessie ‘EFRS meets Belgium’: anderhalf uur
waarin de VMBv vier sprekers zal uitnodigen die
het beroep van medisch beeldvormer in België
kaderen binnen Europa. Daarnaast plant de
VMBv
ook
een
aantal
belangrijke
vergaderingen, onder andere met de EFRS
(European
Federation
of
Radiographer
Societies) Board en met APIM (Association des
Professionels en Imagerie Médicale).
Ter info: Stephanie Bogaert, Griet Alleman en
Philippe Van Laer zullen de VMBv
vertegenwoordigen in Wenen.
Programma
EFRS
meets
Belgium:
http://myesr.org/sites/default/files/ECR2017_E
FRS_ESR_meets_Sessions.pdf

Volg ons op Facebook!
Website: https://vmbv.org

Erkenningscommissie TMB 2017
In 2016 passeerden nog een 100-tal aanvragen
en erkenningsdossiers van personen die op
diensten medische beeldvorming in Vlaanderen
werken de handen van Stephanie Bogaert en
Philippe Van Laer, als vertegenwoordigers van
de VMBv in de erkenningscommissie TMB.
Cijfers voor Vlaanderen:
Aantal
erkenningen
Definitief
Voorlopig
Derogatie
Totaal

Cijfers op
3/01/2016
443
183
183
809

Inschrijven? http://tinyurl.com/trefpunt2017
Als lid van de VMBv geniet u van 25 euro korting
op het inschrijvingsgeld (85 tov 110 EUR,
inclusief lunch)!

Goedgekeurde
dossiers 2016
66
3
18
87

Slechts een kleine minderheid – waaronder een
aantal complexe buitenlandse dossiers – kregen
een negatief advies.
Ter info: In 2017 zullen voor de VMBv zetelen in
de erkenningscommissie: Stephanie Bogaert,
Goedele De Meyer en Femke Podevyn.

Trefpunt Stralende Beroepen
Op zaterdag 18 maart 2017 gaat in de
gebouwen van Odisee te Brussel het 5de
Trefpunt Stralende Beroepen door met als
thema ‘De rol van de radiologie bij
rampsituaties’, een plenair congres naar
aanleiding van de betreurde gebeurtenissen in
Zaventem en Maalbeek in 2016. Hou alvast uw
mailbox in de gaten: eind deze week wordt het
programma bekend gemaakt en begin maart
ontvangt u de officiële uitnodiging voor de
Algemene Ledenvergadering.

…uit een bevraging van EFRS (European
Federation of Radiographer Societies) bij
haar aangesloten beroepsverenigingen
(waaronder de VMBv) blijkt dat het salaris
van een medisch beeldvormer in België
twaalfde gerangschikt is in Europa?
Bedragen werden gecorrigeerd met de
Eurostat Index voor Actuele Individuele
Consumptie (AIC) – een maat voor het
welzijn van een gezin per land - om
vergelijkbaar te zijn.
Nieuwsgierig? Bekijk de volledige
rangschikking op
http://dvta.de/sites/default/files/PDF/EFR
S-Radiographer-salary-survey-May2016.pdf

V.U. Stephanie Bogaert, voorzitter

Wist u dat…?

