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• In BELMIP zetelen OOK DE HOGESCHOLEN naast vertegenwoordigers van de VMBv en APIM (Association des
Professionels en Imagerie Médicale, de Waalse tegenhanger van de VMBv), radiologen, nuclearisten, fysici en
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Beste lezer,
De winter is in het land en we worden omhelsd
door de vroege duisternis. Geen reden tot tristesse voor de
medisch beeldvormer die ook wel eens ‘de mol’ van het
ziekenhuis wordt genoemd en de duisternis als zijn of haar
natuurlijke habitat ervaart. Maar iederéén houdt van
lichtpuntjes. Als voorzitter van de VMBv is dit absoluut het
aantal van 130 leden dat zich het afgelopen jaar aansloot om
de beroepsvereniging te steunen! Dat stemt mij tot vreugde:
in sé geniet elke medisch beeldvormer van het voordeel van
de inzet van de beroepsvereniging en de resultaten bij de
overheid, maar het biedt des te meer voldoening als we actief
ondersteund worden door onze doelgroep, een steeds groter
wordende gemeenschap van geëngageerde medisch
beeldvormers die hun stem willen laten horen! Als we de
kwaliteit van ons mooie beroep verder willen verhogen, dan
zal de inzet vanuit onszelf moéten komen! Hoe meer leden,
hoe sterker we voor de dag komen! Overweeg dus zeker uw
lidmaatschap te verlengen of als student over te stappen naar
een betalend lidmaatschap.
Ik wens u heel prettige
feestdagen en hoop u volgend
jaar weer te zien op een van onze
activiteiten. Veel leesplezier!
Collegiale groeten,
Stephanie Bogaert - Voorzitter
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Sofie Germonpré is docente medische
beeldvorming aan Odisee, de enige hogeschool in
Vlaanderen die de bacheloropleiding tot
Technoloog medische beeldvorming organiseert.

ARTIKEL
Blind positioneren bij radiografische opnamen
Dit artikel bevat aanbevelingen die radiologiediensten kunnen helpen om blind
positioneren bij radiografische opnames te implementeren of te optimaliseren. De
aanbevelingen kwamen tot stand na een twee jaar durend praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek (PWO) dat werd uitgevoerd door Sofie Germonpré (docent Medische
Beeldvorming Odisee) en dat methodologisch werd begeleid door de Universiteit Gent.
Onderstaand volgt een korte probleemschets en toelichting betreffende het onderzoek.
Hierna wordt een overzicht gegeven van enkele belangrijke aanbevelingen.
Tekst en foto: Sofie Germonpré

Achtergrond van het onderzoek
Medische blootstelling aan ioniserende stralen wordt gezien als één van de belangrijkste
problematieken inzake patiëntveiligheid (IAEA, 2015). Bijkomend wordt het reduceren van de
blootstelling aan röntgenstralen door heel wat landen gezien als een prioritaire maatregel
gericht op kwaliteitsverbetering (KCE, 2012). Het minimaliseren van de patiëntdosis volgens
het ALARA-principe is dus uiterst belangrijk. Binnen de context van de radiografie wordt het
gebruik van fluoroscopie als hulp bij de positionering van radiografische opnamen daarom
internationaal sterk ontmoedigd (ASRT, 2017). Bij fluoroscopie geleide positionering (FGP) kan
de medisch beeldvormer (Technologen medische beeldvorming, verpleegkundigen en
gelijkgestelden) aan de hand van doorlichting de correcte positie van de patiënt en de locatie
van de anatomie bepalen voorafgaand aan het maken van de opname. Volgens de ASRT
position statements (2017) is deze praktijk onethisch, verhoogt het de patiëntdosis en zou het
nooit mogen worden toegepast als alternatief voor het blind positioneren waarbij de medisch
beeldvormer de patiënt positioneert op basis van externe anatomische referentiepunten
zodat de noodzakelijke anatomische structuren (per type onderzoek vastgelegd in
beeldcriteria) op de röntgenopname zichtbaar zullen zijn. Doorlichtingsapparatuur werd
oorspronkelijk ontwikkeld voor dynamische onderzoeken (bv. maag- en darm onderzoeken) of
door fluoroscopie geleide interventies. Echter in België wordt fluoroscopie vaak gebruikt om
de patiënt te positioneren voor radiografische opnames (Dierckx et al, 2005; Deprez et al.,
2001).
Vanuit deze problematiek kwam een onderzoeksproject tot stand, waarin werd bestudeerd
welke determinanten aan de basis liggen van het wel of niet toepassen van blind positioneren
bij radiografische opnamen. Hiervoor werd de focus gelegd op kennis, vaardigheden en
attitudes van de medisch beeldvormers alsook op belangrijke organisatorische aspecten.
Het onderzoek werd uitgevoerd op Vlaamse radiologiediensten en bestond uit twee luiken.
Het eerste kwalitatieve luik bestond uit case study onderzoek, met interviews (40),
observaties (200 uur) en documentanalyses (procedureboeken, teamverslagen, beelden) op 4
radiologiediensten (Germonpré et al, 2016). Het tweede kwantitatieve luik bestond uit survey
onderzoek (vragenlijsten) uitgevoerd op 15 radiologiediensten (Germonpré et al., 2017). Voor
meer informatie betreffende de methodiek en resultaten wordt verwezen naar
bovenvermelde referenties.
Onderstaand volgt een uiteenzetting van enkele concrete aanbevelingen, die voortvloeien uit
de resultaten van dit onderzoek.
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De aanbevelingen
Bij het introduceren en/of optimaliseren van blind positioneren zijn volgende 3 grote
aspecten van belang:
1. Basisopleiding
2. Stageperiode op de dienst
3. Organisatorische ondersteuning (omkadering)
Voor een succesvolle omslag naar blind positioneren, moet aan elk van deze aspecten
voldoende aandacht worden verleend. Onderstaande tekst geeft concrete aanbevelingen
binnen elk van deze 3 belangrijke aspecten.
1. Basisopleiding blind positioneren
Om blind positioneren bij radiografische opnames optimaal te kunnen toepassen, is een
goede basisopleiding onontbeerlijk. Deze opleiding kan zowel in de vorm van externe als
interne scholing gebeuren. Om radiografische opnames aan de hand van blind positioneren
correct te kunnen uitvoeren, dient de opleiding volgende aspecten te omvatten:
Beeldcriteria gekoppeld aan desbetreffende radiografische opname.
Beeldcriteria zijn een overzicht van alle noodzakelijke anatomische structuren die op
desbetreffende opname moeten in beeld gebracht worden. Bijkomend geven deze
beeldcriteria weer hoe deze anatomische structuren op desbetreffende opname
gevisualiseerd moeten worden (bv. open projectie specifieke gewrichten; bewijs goede
face/profiel of oblique opname)
Positionering i.f.v. bereiken beeldcriteria bij desbetreffende radiografische opname. Dit omvat
zowel de positionering van de patiënt aan de hand van anatomische landmarks
(referentiepunten op het lichaam van de patiënt) als de positionering van de röntgenbuis ten
opzichte van het in beeld te brengen lichaamsdeel.
Aanpassing positionering bij (vooraf gekende) morfologische afwijkingen (bv. scoliose) en bij
suboptimale positionering.
2. Stageperiode op de dienst
Tijd creëren op de radiologiedienst om blind positioneren aan te leren
Zoals bij iedere startende werknemer verloopt de uitvoering van de werkactiviteiten minder
vlot als bij een ervaren werknemer. Dit geldt ook voor het vaardig worden in blind
positioneren. Naast een goede basisopleiding, moet op de radiologiedienst intern tijd
voorzien worden om blind positioneren goed onder de knie te krijgen. Dit vergt enige
aanpassingen in de organisatie van de werkactiviteiten, wat in eerste instantie een invloed
kan hebben op de workflow. Deze mogelijke daling in workflow is echter beperkt, van korte
duur en vergelijkbaar met een wijzigende workflow bij een startende werknemer. Als er op
dienst vanaf het begin ingezet wordt op het aanleren van en vaardig worden in blind
positioneren, wordt ook dit na verloop van tijd een gewoonte en zal dit een positieve invloed
hebben op de workflow.
Blind positioneren aanleren op een toestel zonder fluoroscopie mogelijkheid
Om blind positioneren goed onder de knie te krijgen, is het van belang dat dit aangeleerd
wordt op een röntgentoestel zonder fluoroscopie mogelijkheid (zie verder ‘röntgentoestel’
onder ‘organisatorische ondersteuning’).
Begeleiding voorzien
Continue begeleiding tijdens de leerperiode is een belangrijke factor om op een snelle en
efficiënte manier vaardig te worden in het blind positioneren. De medisch beeldvormer zou
voortdurend moeten bijgestaan worden door een collega (idealiter een referentiepersoon
blind positioneren (zie verder)) die veel ervaring heeft met blind positioneren. Hierdoor kan er
continue bijsturing en coaching plaatsvinden, wat het leerproces en uiteindelijk het
routinematig uitvoeren van blind positioneren zal bevorderen.
3. Organisatorische ondersteuning
Röntgentoestel
Blind positioneren kan enkel optimaal uitgevoerd worden op röntgentoestellen die gemaakt
zijn om blind te positioneren. Dit zijn de röntgentoestellen zonder fluoroscopiefunctie. Een
digitale 3D-röntgenzaal biedt hierbij de beste throughput. Het design van telebediende
röntgentoestellen met fluoroscopiefunctie is niet gericht op het uitvoeren van radiografieën
aan de hand van blind positioneren. Een goede blinde positionering kan enkel uitgevoerd
worden door de patiënt en de röntgenbuis te positioneren aan de röntgentafel. Gezien de
positionering aan de röntgentafel bij een telebediend toestel gebeurt via bedieningsknoppen,
verloopt de blinde positionering op deze toestellen zeer traag. Een telebediend
röntgentoestel dient daarom alleen gebruikt te worden voor dynamische onderzoeken en
interventies.
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Referentiepersoon ‘on the floor’
Op elke radiologiedienst zou er een referentiepersoon blind positioneren moeten zijn. Dit is
een medisch beeldvormer die doorgedreven opgeleid is in blind positioneren en veel ervaring
heeft met deze positioneringsmethode. Het is een referentiepersoon ‘on the floor’, wat
betekent dat deze medisch beeldvormer dagelijks meedraait met betrekking tot
projectieradiografie én die bijkomend fungeert als aanspreekpunt bij moeilijkheden
betreffende het blind uitvoeren van radiografische opnames. Naast een goeie coach voor alle
collega’s, is deze referentiepersoon tevens de opleidingspersoon voor nieuwe medisch
beeldvormers op dienst. Tot slot bundelt de referentiepersoon periodiek alle suboptimale
opnamen en problemen bij positionering. Op basis hiervan organiseert hij/zij een interne
vorming ter optimalisatie van de opnamen en het blind positioneren.
Naslagwerk gericht op blind positioneren
Voor elke radiografische opname moet er op de dienst een naslagwerk ter beschikking zijn
met daarin per incidentie de beeldcriteria, richtlijnen over hoe de opname via blind
positioneren kan worden uitgevoerd en een illustratie van het beeldresultaat. Dit naslagwerk
gericht op blind positioneren wordt idealiter verwerkt in het procedureboek. Een belangrijk
aspect van dit naslagwerk is dat het werkbaar is, waardoor het snel en efficiënt kan worden
gebruikt tijdens de dagelijkse uitvoering van de radiografische opnames. Bij voorkeur wordt
dit naslagwerk digitaal ter beschikking gesteld, waarbij een bepaalde opname via een
gebruiksvriendelijk navigatiesysteem snel kan worden geraadpleegd. Bijkomend is het nuttig
dat er ander naslagwerk - zoals handboeken - voorzien wordt, voor dié onderzoeken die niet
routinematig worden aangevraagd en/of niet opgenomen zijn in het procedureboek.
Belangrijk hierbij is dat ook dit naslagwerk voldoende instructies geeft qua beeldcriteria en
het blind positioneren.
Interne scholing
In functie van het ontwikkelen en behoud van het kwaliteitsvol uitvoeren van radiografische
opnames aan de hand van blind positioneren, dient de radiologiedienst op regelmatige basis
interne opleidingen te organiseren. Hoe vaak dit zou moeten plaatsvinden is afhankelijk van
de noden van de desbetreffende dienst. De inhoud van de interne opleidingen wordt idealiter
bepaald door de medisch beeldvormers en aangevuld door specifieke onderwerpen
aangegeven door de artsen. Op de radiologiedienst zou een logboek aangelegd kunnen
worden waarin specifieke noden en problemen kunnen geregistreerd worden. Op basis van
deze registraties kan de inhoud van de interne opleiding bepaald worden. Een belangrijk
aspect van deze interne scholing is dat er niet alleen gefocust wordt op beeldcriteria (hoe
moet de opname er uitzien?), maar ook en vooral op ‘tips en tricks’ bij het uitvoeren van de
opname(s) a.d.h.v. blind positioneren. De opleiding kan gegeven worden door een medisch
beeldvormer, idealiter een referentiepersoon blind positioneren (zie boven) en/of door een
radioloog en/of aanvragende arts (bv. orthopedist) afhankelijk van de inhoud van de interne
opleiding. Naast één of meerdere personen die tijdens deze opleiding het woord voeren, is
het bijkomend uiterst belangrijk dat er ruimte is voor interactie met en tussen de medisch
beeldvormers. Op deze manier kunnen zij elkaar ook ‘tips en tricks’ geven, waardoor een
soort ‘peer coaching’ ontstaat, die kan verdergezet worden tijdens de uitvoering van de
dagelijkse werkactiviteiten op radiografie.
Enkel projectieradiografie
Dit is een aanbeveling die op verschillende radiologiediensten onhaalbaar is, maar idealiter
zou moeten worden toegepast zeker in de beginfase van het aanleren van blind positioneren.
Om blind positioneren goed onder de knie te krijgen moet de medisch beeldvormer
gedurende een lange periode (idealiter altijd) tewerk gesteld worden op projectieradiografie.
Wanneer de medische beeldvormer zijn/haar radiografische werkactiviteiten frequent
afgewisseld worden met werkactiviteiten op andere modaliteiten (CT, MRI, mammografie…),
wordt de continuïteit in het aanleren van en het inzicht verwerven in blinde
positioneringstechnieken doorbroken.

Conclusie
Verschillende praktische aanbevelingen kunnen radiologiediensten helpen om blind
positioneren bij radiografische opnames te implementeren en/of te optimaliseren op hun
dienst. Deze aanbevelingen richten zich op het verzekeren van een hoog kennisniveau over
blind positioneren en voldoende trainingsmogelijkheden en begeleiding. Bijkomend kan het
belang van ondersteunde organisatorische maatregelen benadrukt worden. Verder
onderzoek is noodzakelijk ter evaluatie van deze adviezen.
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OH ZIT DAT ZO?!
ARBIS-wetgeving doorgelicht
Via haar facebookpagina kreeg de VMBv volgende vraag: “Is of wordt het voor
verpleegkundigen die tewerk gesteld zijn op een dienst medische beeldvorming (en die in
het bezit zijn van een getuigschrift radioprotectie) verplicht jaarlijks bijscholing te volgen
inzake radioprotectie?” De wetgeving die de vereisten voor het uitoefenen van het beroep
van medisch beeldvormer vastlegt is blijkbaar nog niet wijd bekend. Om deze vraag te
beantwoorden lichten we enkele belangrijke passages toe uit de ARBIS wetgeving
(bevoegdheid FOD Binnenlandse Zaken).
Tekst: Willem D’Herde, Stephanie Bogaert, Philippe Van Laer
Foto: Willem D’Herde

20 JULI 2001. - Koninklijk besluit houdende Algemeen Reglement op de
Bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen
het gevaar van de Ioniserende Stralingen (ARBIS).
Willem
D’Herde
vervoegde het bestuur
in februari 2017 en
verdiepte
zich
gedurende
zes
maanden
in
de
wetgeving die ons
beroep beschrijft. Hij
vervangt Philippe Van
Laer die in november
besliste het bestuur na
een bestuurtijd van
meer dan 20 jaar te
verlaten.

Art. 53. Bepalingen betreffende de gebruikers
•

•

•

53.2. Help(st)ers. § 1 Verple(e)g(st)ers, paramedici en gelijkgestelden mogen de
in artikel 50.2 bedoelde bronnen van ioniserende stralingen en radiologische
uitrustingen alleen gebruiken voor geneeskundige doeleinden volgens de
instructies en onder de werkelijke controle en verantwoordelijkheid van personen
die vergund zijn met toepassing van artikel 53.1.
De exploitant van de inrichting ziet erop toe dat de in het eerste lid van artikel
53.2 § 1 bedoelde help(st)ers een opleiding hebben genoten die overeenstemt
met hun beroepsbezigheden. Op eenvoudige vraag van het Agentschap, moet de
exploitant bij machte zijn om voor elk van deze help(st)ers, een diploma, een
getuigschrift of een attest van bekwaamheid voor te leggen, waaruit blijkt dat zij
een gepaste opleiding hebben gevolgd van een niveau dat op zijn minst
overeenstemt met dat van het niet-universitair hoger onderwijs, en dat in totaal
minstens 50 uur omvat, waarvan ten minste 20 % praktijk, en dat zij met succes
een kenniscontrole betreffende deze opleiding hebben ondergaan. Voor de
nucleaire geneeskunde en/of de radiotherapie dient men daarenboven een
gepaste aanvullende opleiding van 10 uur gevolgd te hebben en met succes een
kenniscontrole betreffende deze opleiding ondergaan te hebben.
De exploitant waakt er over dat de in artikel 53.2 bedoelde personen van een
permanente vorming in de betrokken materie genieten.
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 De ‘helper’ = de persoon die actief patiënten blootstelt en dus rechtstreekse invloed heeft
op de stralingsbelasting van de patiënt; dit slaat dus zowel op de TECHNOLOOG MEDISCHE
BEELDVORMING, de VERPLEEGKUNDIGE als de GELIJKGESTELDE (cfr. erkenningsprocedure
TMB). In de ARBIS wetgeving wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen beroepen.
 In Art. 53.2 ligt het accent op het beschermen van de patiënt. De ‘helper’ dient gevormd te
worden omtrent de stralingsbescherming van de patiënt en dit voor minstens 50 uur (voor
het gebruik van röntgenstraling) of 60 uur (voor radiotherapie en/of nucleaire
geneeskunde). Voor technologen medische beeldvorming zit deze opleiding vervat in hun
bacheloropleiding; verpleegkundigen en gelijkgestelden dienen deze opleiding extra te
volgen.
 Elke ‘helper’ dient ook navorming ‘radioprotectie van de patiënt’ te volgen. In de huidige
ARBIS wetgeving staat niet gespecifieerd hoevéél uren verplichte navorming het jaarlijks
betreft.
 In 2018 wordt de vernieuwde ARBIS wetgeving (*) gepubliceerd; in de ontwerptekst staat
de volgende toevoeging die geen ruimte meer laat voor discussie (noot: de term ‘helper’
wordt vervangen door ‘gemachtigde’): “§4. De exploitant waakt er over dat de
gemachtigden van een permanente vorming in de betrokken materie genieten. Deze
permanente vorming is gericht op de stralingsbescherming van de patiënt (**) en omvat,
specifiek voor de gebruikte technieken, de principes en de correcte toepassing van
optimalisatie in het kader van bestaande en nieuwe technieken, de gezondheidseffecten
van straling en de wetgeving in stralingsbescherming. Zij bedraagt gemiddeld tenminste 1
uur per jaar voor het gebruik van röntgenstraling voor medische beeldvorming en
gemiddelde tenminste 2 uur per jaar voor radiotherapie en/of nucleaire geneeskunde.”
(BRON: http://fanc.fgov.be/nl/system/files/ontwerp_kb_medische_blootstellingen.pdf)
*In het kader van de omzetting van de Richtlijn 2013/59/EURATOM werd in 2017 onze
nationale regelgeving het reglementair kader met betrekking tot de medische blootstellingen
en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen
herzien. Een aantal, niet-sector-afhankelijke items, worden binnen het bestaande ARBIS
omgezet. Dit is o.m. het geval voor de bepalingen i.v.m. de fysische controle en het
dosimetrisch toezicht. Andere bepalingen, die specifiek zijn voor bepaalde sectoren, worden
uit het ARBIS gehaald en omgezet in Koninklijke Besluiten. Dit is ook het geval voor
de medische blootstellingen en de blootstellingen door niet-medische beeldvorming met
medisch-radiologische apparatuur. Philippe Van Laer, Willem D’Herde en Stephanie Bogaert
namen daartoe deel aan de rondetafelgesprekken met het FANC als vertegenwoordigers van
de VMBv ter goedkeuring van het wetsontwerp. Publicatie wordt verwacht in 2018.
** Het SCOOP Symposium van de VMBv (18/11/2017) speelde hier al op in door twee
presentaties te wijten aan radioprotectie waarvoor accreditatie werd toegekend door het
FANC.

Art. 25. Informatie en vorming van de werknemers, leerlingen, studenten en
personen die kunnen worden blootgesteld aan ioniserende stralingen.
•

Onverminderd de opdrachten van de interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk, de bevoegdheden van het comité voor bescherming en preventie op het werk en de
bepalingen van de artikelen 17, 21 en 29 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, en onverminderd de bepalingen van artikel 37quater, zorgt de exploitant, en bij
ontstentenis het ondernemingshoofd, voor de informatie van de werknemers die kunnen
blootgesteld worden aan ioniserende stralingen, en dit voor hun tewerkstelling op de
werkpost. (…). De informatie zal herhaald worden in functie van de behoeften en
minstens eens per jaar. Die informatie moet in schriftelijke vorm aan de betrokken
personeelsleden ter beschikking gesteld worden.
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•

•

•
•

Onverminderd de opdrachten van de interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk, de bevoegdheden van het comité voor bescherming en preventie op het werk en de
bepalingen van de artikelen 17, 21 en 29 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, en onverminderd de bepalingen van artikel 37quater, zorgt de exploitant, en bij
ontstentenis het ondernemingshoofd, voor de informatie van de werknemers die kunnen
blootgesteld worden aan ioniserende stralingen, en dit voor hun tewerkstelling op de
werkpost. (…). De informatie zal herhaald worden in functie van de behoeften en
minstens eens per jaar. Die informatie moet in schriftelijke vorm aan de betrokken
personeelsleden ter beschikking gesteld worden.
Naast de informatie organiseert de exploitant, en bij ontstentenis het
ondernemingshoofd, voldoende en aangepaste vorming voor iedere werknemer, speciaal
gericht op zijn werkpost of functie en dit betreffende de aanwending van toestellen en
stoffen die ioniserende stralingen uitzenden. Deze vorming wordt inzonderheid gegeven:
• bij indienstneming;
• bij overplaatsing of verandering van functie;
• bij verandering van of invoering van een nieuw arbeidsmiddel;
• bij invoering van een nieuwe technologie.
Deze vorming wordt aangepast aan de aard en het niveau van de risico's en wordt, indien
nodig, op gezette tijden herhaald.
De kosten van de informatie en de vorming mogen niet ten laste zijn van de werknemers
of van de externe werkers. De informatie en de vorming wordt gegeven tijdens de
werktijd.

 In Art. 25 ligt het accent op autoprotectie, het beschermen van de werknemer zelf, zijn
medewerkers en zijn omgeving, niét op de bescherming van de patiënt. Iedereen die werkt
op een dienst medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde of radiotherapie – zowel de
helpers als het administratief personeel - moet de nodige informatie over
stralingsbescherming met betrekking tot de werksituatie krijgen op basis van minimum
jaarlijkse vorming (schriftelijk beschikbaar) ten laste van de werkgever; deze vorming moet
gratis en binnen de werktijd kunnen plaatsvinden.
 In de vernieuwde ARBIS wetgeving staat tevens “De erkend deskundige in de medische
stralingsfysica leidt de andere leden van het medische team op bij de introductie van
nieuwe uitrustingen, systemen of processen voor wat betreft de medische stralingsfysica
aspecten.”

ANTWOORD:
Ja, het is al sinds 2001 verplicht voor iedereen die werkt op medische beeldvorming – dus ook administratief personeel
die tewerkgesteld is op een dienst waar ze medische toestellen die gebruik maken van ioniserende stralen hanteren om
jaarlijks een intern georganiseerde bijscholing inzake ‘radioprotectie van personeel’ te volgen (ARBIS art. 25). Dit is dan
ook standaard praktijk of zou dat moeten zijn, ongeacht of men werkt in een ziekenhuis of in een privépraktijk.
De ‘helper’ (in de vernieuwde ARBIS wetgeving wordt deze term vervangen door ‘gemachtigde’) – dus de technoloog
medische beeldvorming, de verpleegkundige en de gelijkgestelde – die op een dienst radiologie ook actief straling
toedient moet minstens 50 uur (voor het gebruik van röntgenstraling) of 60 uur (voor radiotherapie en/of nucleaire
geneeskunde) opgeleid zijn in de ‘radioprotectie van de patiënt’ (ARBIS art. 53.2). Hoewel de verplichting al jaren
bestond, zal het pas in de vernieuwde ARBIS wetgeving (publicatie verwacht in 2018) duidelijk gedefinieerd zijn dat de
verplichte navorming omtrent ‘radioprotectie van de patiënt’ tenminste 1 (voor het gebruik van röntgenstraling) of 2
uren (voor radiotherapie en/of nucleaire geneeskunde) bedraagt.
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VRAAG: Moeten personeelsleden die exclusief werken op een dienst MRI en
die dus géén invloed hebben op de stralingsbelasting toch de navorming
radioprotectie volgen?
Art. 53.2 van het ARBIS slaat enkel op de personen die, onder de
verantwoordelijkheid en onder de werkelijke supervisie van een vergunde
arts, de toestellen of bronnen die ioniserende stralingen uitzenden, bedienen
voor medische blootstellingen. De bediening van een MRI-scanner valt hier
niet onder. Personen die exclusief MRI gebruiken, hoeven dus niet te voldoen
aan de bepalingen van art. 53.2. Bedien je toch sporadisch een toestel dat
ioniserende stralingen uitzendt in het kader van een rotatiesysteem of
personeelstekort of staat in je functieomschrijving dat je mogelijks gebruik zal
maken van röntgenstraling? Dan moet je wel degelijk voldoen aan de
bepalingen van het ARBIS: basisopleiding plus permanente vorming!
VRAAG: Ik zal exclusief een MRI-toestel bedienen en dit staat ook zo in mijn
functieomschrijving. Toch moet ik van mijn werkgever de 50 uren vorming
‘radioprotectie van de patiënt volgen’, is dit terecht?
Hoewel het wettelijk niet verplicht is dat je deze opleiding volgt gezien je
exclusief MRI gebruikt, kan dit een bewuste keuze zijn van de werkgever, want
het laat toe korter op de bal te spelen indien personeelstekorten ontstaan op
werkplekken waar wel ioniserende straling wordt toegediend. Als
personeelslid is deze vorming op je CV mooi meegenomen. Let wel, wie deze
basisopleiding heeft gevolgd, moet zijn/haar kennis en bekwaamheid op peil
kunnen houden door een permanente vorming én praktijkervaring!
Wat de functieomschrijving betreft : indien voorzien is dat de persoon wel
dergelijke toestellen zou kunnen gebruiken, moeten zij voldoen aan de
opleidingsvoorwaarden (niet enkel basisopleiding maar ook permanente
vorming).
VRAAG: Ik werk exclusief met MRI en dit staat ook zo in mijn
functieomschrijving. Toch moet ik van mijn werkgever jaarlijks een intern
georganiseerde navorming radioprotectie van het personeel volgen, is dit
terecht?
Art. 25 van het ARBIS is er ter bescherming van alle personen die
beroepshalve mogelijks aan ioniserende straling worden blootgesteld. Ook al
heb je géén actieve hand in de blootstelling en dus de dosis van de patiënt,
toch moet je als personeelslid van de dienst Radiologie deze jaarlijkse vorming
volgen, kosteloos en tijdens de arbeidstijd (of mits compensatie door middel
van ‘overuren’). Daarom is dit ook verplicht voor het administratief personeel.
Meer info?
http://www.jurion.fanc.fgov.be
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EFRS
Annual Meeting 2017
Zoals elk jaar heeft de VMBv haar leden vertegenwoordigd op de Algemene
Ledenvergadering van de European Federation of Radiographer Societies (EFRS), dit
jaar op 10 en 11 november te Alcala de Henaris vlakbij Madrid. Een overzicht van wat
op deze tweedaagse Algemene Ledenvergadering wordt besproken. De zachte
temperaturen hebben alvast gezorgd voor constructieve gesprekken.
Tekst: Griet Alleman
Foto: EFRS

Griet Alleman, VBMv-verantwoordelijke voor
Internationalisering met past-president Hakon
Helge Hjemly.

EFRS is sinds 2008 de Europese overkoepelende federatie van beroepsverenigingen
voor medisch beeldvormers, waar de VMBv stichtend lid van is. De European Federation
of Radiographer Societies (EFRS) werd opgericht in 2008 en vertegenwoordigt meer dan
100.000 medisch beeldvormers aangesloten bij 38 beroepsverenigingen in 32 landen (in
België zijn de VMBv van bij het begin en APIM, de Waalse beroepsvereniging, sinds vorig
jaar lid) en meer dan 8000 studenten medische beeldvorming van 49 scholen uit 25
landen verspreid over Europa. Het is dus belangrijk dat vertegenwoordigers van al deze
groepen jaarlijks één keer rond dezelfde tafel zitten om te brainstormen, te overleggen
en informatie mee te nemen naar eigen land om dit op nationaal niveau toe te passen.
Op de jaarlijkse meeting komen steeds een aantal vaste onderwerpen aan bod zoals de
resultaten van de vereniging van het voorbije jaar en de doelstellingen voor de
komende tijd, de financiële gezondheid, met welke verenigingen EFRS contacten heeft
en wat men samen onderneemt. Heel wat zaken op de agenda dus, maar we lichten
hier specifiek één agendapunt toe: EFRS Continuous Professional Development (CPD).
EFRS brengt regelmatig documenten uit die nuttig zijn voor haar leden: studenten en
medisch beeldvormers in het werkveld. Het document "EFRS Continuous Professional
Development (CPD). Recommandations and Guidance Notes" bevat aanbevelingen en
richtlijnen voor permanente beroepsontwikkeling (in de volksmond ook wel levenslang
leren genaamd) om de theoretische kennis, praktische vaardigheden en capaciteiten die
men heeft verworven te behouden, verder te ontwikkelen én te verbeteren met als
ultieme doelstelling efficiënt en op een veilige manier te kunnen werken zodat de
medisch beeldvormer de beste zorg aan de patiënt kan verlenen.
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"The role of the European
Federation of Radiographer
Societies (EFRS) is to represent,
promote and develop the
profession of radiography in
Europe, within the whole range
of medical imaging, nuclear
medicine and radiotherapy and
moreover everything that is
directly or indirectly related or
beneficial to this role, everything
in the broadest meaning".

Het beroep van medische beeldvormer is in Europa gebaseerd op een theoretische en
praktische opleiding en basistraining. Die opleiding legt echter enkel de basis om te
kunnen starten als medisch beeldvormer, maar kan nooit volstaan om een carrière lang
op de hoogte te blijven. De wereld van de radiologie is steeds in beweging en evolueert
aan een razend tempo met steeds weer nieuwe technieken en inzichten. Gaandeweg
moét er dus gaandeweg bagage bijkomen wil men zijn beroep veilig en competent
blijven beheersen. Zo beoogt EFRS via de aanbevelingen naar de deelnemende landen
dat de diagnostische en therapeutische zorg die verleend wordt aan patiënten eender
waar in Europa door eender welke medisch beeldvormer steeds van hetzelfde niveau is.
Wat betekent dit praktisch? We kennen reeds het concept van de verplichte navorming
‘radioprotectie’. Als het concept van Continuous Professional Development vanop
Europees niveau wordt verplicht en dit ook in de Belgische wetgeving moet worden
opgenomen, dan zal élke medisch beeldvormer moéten kunnen aantonen dat hij zich
ook verder verdiept in de nieuwe ontwikkelingen van zijn/haar beroep. Het zal gaan om
méér uren verplichte navorming en de thematiek zal ook veel verder reiken dan
radioprotectie alleen. De meest voor de hand liggende methode is het bijwonen van
congressen en symposia, interne vorming georganiseerd door de werkgever of
workshops aangeboden door de vendor. Minder bekend bij ons is zelfstudie door het
lezen van wetenschappelijke artikelen of deel te nemen aan journal clubs of door er zélf
één te schrijven – een gangbare praktijk in bijvoorbeeld Ierland. Wanneer je een CPDactiviteit voltooid hebt, zal je dit kunnen toevoegen aan je portfolio dat op termijn een
beeld geeft van je professionele ontwikkeling en dat kan worden voorgelegd bij een
audit. Binnenkort vindt u het document met aanbevelingen op de website van EFRS,
www.efrs.eu/publications . Opmerkingen of vragen? Heb je hierover zelf ideeën? Aarzel
niet om ons te contacteren: griet.alleman@vmbv.org .
Tijdens deze editie van de Annual Meeting werd ook een nieuwe Executive Board
verkozen door vertegenwoordigers van 37 landelijke beroepsverenigingen waaronder
Griet Alleman voor de VMBv. Deze Board zal fungeren voor drie jaar, tot november
2020, en wordt geleid door de nieuwe President Jonathan McNulty (Ierland). Een
portret.
Dr. Jonathan McNulty studeerde in 2000 af als medisch beeldvormer (Bsc.) aan het
University College Dublin en ging aan de slag op de dienst MRI van het Beaumont
Ziekenhuis te Dublin. In 2003 ging hij ook zelf aan de slag in het University College van
Dublin waar hij het na het behalen van zijn doctoraat in de medische beeldvorming
(2014) het intussen geschopt heeft tot decaan (2017). Hij heeft meer dan 40 artikels
gepubliceerd als auteur of coauteur en gaf al meer dan 70 presentaties.
Hij was voorzitter van de Erasmus Radiography Group, een consortium van 16
onderwijsinstellingen in Europa en was voorzitter van de het subcommittee voor de
wetenscahppelijke programmatie voor medisch beeldvormers op het ECR. In 2014
werd hij verkozen tot lid van de EFRS Board en is nu finaal dus President.

Als lid van de VMBv bent u automatisch ook lid van EFRS.
De VMBv betaalt daartoe een bijdrage per lid.
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U VIER TOCH OOK?! IDoR 2017
Ook in 2017 werd op 8 november – de dag dat Wilhelm Röntgen in 1895 elektromagnetische
straling ontdekte - World Radiography Day gevierd. De International Day of Radiology (IDoR)
is een initiatief van ESR (European Society of Radiology), ACR (American College of
Radiology) en RSNA (Radiological Society of North America). Stilaan begint deze ‘feestdag’
bij ons bekendheid te verwerven. Een fotoverslag!

Op de Internationale Dag van de Radiologie kreeg élk personeelslid van de dienst Radiologie – technologen medische
beeldvorming, verpleegkundigen, administratief personeel, radiologen, … - van het Ziekenhuis Oost-Limburg een attentie
voorzien door de radiologen. Vroeger werd elke beroepstak apart gevierd: dag van de secretaresse, dag van de zorg voor
verpleegkundigen, dan van de radiologie voor de TMB, … Heel bewust werd nu gekozen voor een gezamenlijke viering: iedereen
in de bloemetjes, op dezelfde dag! Zo wil het diensthoofd Dr. M. Grieten benadrukken dat het personeel van zijn dienst één
hecht team vormt! Aansluitend op de dag van de Radiologie werd het personeelsfeest gepland in CityClub Entourage te Hasselt.
Van team building gesproken, getuige de foto’s! Meteen werd beslist hiervan een jaarlijkse traditie te maken!
Tekst: Brent Vandermaesen
Foto’s: CityClub Entourage en Fotobooth Factory
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Taart voor de werknemers van Prof. Dr. P. Parizel van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen! Foto’s: MyESR

Het kantoor van de European Society of Radiology (ESR) in Wenen: een foodtruck voor de deur, een interactieve touch screen
aan de voorgevel! Foto’s: MyESR

ACTIES VMBv
Brent Vandermaesen stelde het belang van de beroepsvereniging voor aan de studenten van Odisee in het Museum van de
Radiologie.
Daarnaast riep de VMBv op tot selectie van een bijzonder medisch beeldvormer met een gratis lidmaatschap als prijs. Hierop
kwam geen énkele reactie, ook niet na herhaalde oproep...jammer maar alle begin is moeilijk. Volgend jaar herhalen we deze
actie - hopelijk kunnen we dan wél iemand in de bloemetjes zetten!
Inspiratie nodig voor de organisatie van een actie in uw ziekenhuis, hogeschool, …? Bezoek de website waarop alle acties van
de vorige jaren verzameld zijn: http://www.internationaldayofradiology.com/activities/ en hou ons op de hoogte, misschien
verschijnt wel een publicatie over uw actie in Doorkijk 2.0? Alle ideeën voor nationale acties mogen gepost worden op
stephanie.bogaert@vmbv.org !
Meer weten?
http://www.internationaldayofradiology.com/
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IN BEELD
Scoop Symposium 2017
Na enkele jaren productieve samenwerking met Imago voor de organisatie van het Trefpunt
Stralende Beroepen organiseerde de beroepsvereniging voor het eerst weer volledig in
eigen beheer een congres. Waarom? Omdat het kan! De VMBv is nieuw leven ingeblazen,
dat hebben ook potentiële sponsors en leden gemerkt waardoor de beroepsvereniging
terug financieel gezond genoeg is om een risico als de organisatie van een congres te
dragen. Het SCOOP Symposium was met een halve dag de perfecte generale repetitie voor
de organisatie van de zesde editie van het Trefpunt Stralende Beroepen op 24 maart 2018
te Gent!
Tekst: Stephanie Bogaert
Foto’s: Lieven Van Assche

Boven links: Onthaal door Jade Van de Vel en Griet Alleman.
Boven rechts: warm onthaal met mini-ontbijt. Geen aandacht
zonder gevulde maag en een dosis caffeïne!

Rechts: Olivier Wouters, Director Business & Product
Development van de firma RMS Medical Services, de
congressponsor.
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Links: Goedele De Meyer, werkgroep
‘Evenementen’ was dagvoorzitter van dienst op
de nieuwe locatie, auditorium C op de campus
van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Rechts: Stephanie Bogaert – voorzitter – overhandigt
een bedankingsgeschenk aan Philippe Van Laer, die na
meer dan twintig jaar dienst het bestuur van de VMBv
verlaat (citaat “overlaat aan de jongeren”). We zullen
je missen Philippe! Maar we weten je ook te vinden
indien we je raad nodig hebben…

Dank aan alle sprekers voor de boeiende presentaties! (start linksboven, in wijzerszin)
• Lotte Pyfferoen (Wetenschappelijk medewerker AZ S-J Brugge/AV Oostende) - CT-dosis en -contrastmanagement
dmv een commercieel beheersysteem (DoseWatch)
• Nele Eecloo (TMB - UZ Leuven) - Lean Management in de Nucleaire Geneeskunde: effect op de personeelsdosis
• Sander Vanden Wyngaert (TMB - AZ Monica) en MSc. Ir. Herlien Declerck (Materialize) Medische 3D-printing:
toepassingen, uitdagingen en praktijkervaring
• Dr. Marie-Sofie Walgraeve !ASO Radiologie): iCalc: gepersonaliseerde contrastvolumes bij abdominale CTonderzoeken
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Winnaar Dylan Callens, geflankeerd door VMBv-voorzitter
Stephanie Bogaert en VMBv-verantwoordelijke voor
Onderwijs Goedele De Meyer.

MARCEL BRACHOT PRIJS 2017
Uitgereikt voor de beste bachelorproef TMB van AJ 2016-2017 Odisee
Op vrijdag 1 december 2017 tijdens de Plechtige Proclamatie van de professionele bachelor tot
Technoloog medische beeldvorming, reikte de VMBv naar jaarlijkse gewoonte de Marcel
Brachotprijs uit aan de schrijver van de beste bachelorproef. Daartoe maakt de hogeschool een
selectie van vijf, waaruit Goedele De Meyer het beste werk kiest; dit kan maar is niet noodzakelijk
het werk met de beste punten. De VMBv kiest op basis van kwaliteit maar ook toepasbaarheid op
het werkveld. Dylan Callens won de geldprijs van 250 EUR en één jaar gratis lidmaatschap van de
beroepsvereniging voor zijn eindwerk met als titel ‘Analyse van de medische beroepsmatige
blootstelling aan ioniserende straling op nucleaire en radiologische diensten’.
Tekst: Dylan Callens (Interne promotor Odisee: Dhr. Harrie Mol / Externe promotoren: Dr. Ria
Bogaerts (diensthoofd personendosimetrie UZ Leuven) & Dr.Ir. Niki Bergans (diensthoofd
radioprotectie UZ Leuven)
Titelfoto: Odisee
Inleiding
Er zijn weinig studies gepubliceerd over de blootstelling van gezondheidszorgwerkers aan ioniserende
straling in België. Het is niet bekend of de blootstelling dienst- en/of functieafhankelijk is op medische
diensten. Deze thesis had de doelstelling om ziekenhuisdiensten die gebruik maken van ioniserende
straling informatieve, statistische data aan te bieden en om het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle (FANC) concreet advies te bieden betreffende het optimaliseren van het digitaal
blootstellingsregister dat in volle ontwikkeling was.
Methode
Een literatuuronderzoek werd uitgevoerd ter kennisname van de dosimetrische wetten en
implementaties in België, met additioneel een kleine toespitsing op Europees niveau. Dit werd
gevolgd door een praktijkonderzoek waarbij op basis van dosisgegevens van 19 Belgische
ziekenhuizen/ziekenhuisnetwerken - verkregen via twee dosimetrische diensten en een dienst
fysische controle - een gecategoriseerde geanonimiseerde database werd opgesteld voor de periode
2013-2015 met initiële focus op diensten nucleaire geneeskunde (NG), radiologie (RL), CATHLAB en
radiotherapie (RT). Ook blootstellingsdosissen van personeelsleden die werken op diensten die in
beperktere mate gebruik maken van ioniserende straling - het operatiekwartier, de dienst
radiofarmacie, … - werden vergeleken en geanalyseerd. Na datafiltering werden 5952 jaardosissen
geïncludeerd in het onderzoek. Na dataverwerking werd een internationale datavergelijking
uitgevoerd, mogelijk door de samenwerking met het Nederlands Nationaal Dosis Registratie- en
Informatie Syteem (NDRIS).
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Resultaten
Op basis van het literatuuronderzoek werd besloten dat er tot 2016 geen bruikbaar nationaal
dosisregister beschikbaar was waaruit statistiek kon voortkomen, ondanks dat de uitbouw van dit
systeem al sinds 1997 onder de wettelijke verantwoordelijkheid stond van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de werknemers van diensten nucleaire geneeskunde de hoogste
kans hebben enige dosis op te lopen (Tabel 1 - parameters: AVG, dosisklassen en NF. De hoogste
dosissen worden opgelopen op interventionele diensten waarbij artsen een hogere kans hebben op
het oplopen van hoge dosissen ten opzichte van helpers die zelden tot nooit een dosis hoger dan
6mSv oplopen. Op diensten nucleaire geneeskunde is het tegenovergestelde waarneembaar: helpers
die consequent een dosis hoger dan 1mSv oplopen terwijl artsen een lagere tot geen dosis oplopen.
Op radiologie en radiotherapie liggen alle dosissen vrij dicht bij elkaar, 98-99% loopt een dosis lager
dan 1mSv op. Op radiologie zijn het voornamelijk de helpers die worden blootgesteld.
NF(x) = fractie van het aantal personen met een dosis hoger dan (x) mSv.
Avg-all: gemiddelde dosis van alle werkers. Avg-exposures: gemiddelde dosis van de blootgestelde
werkers die een dosis opliepen

Tabel 1: Analyse van de Hp(10)-jaardosissen

Discussie
Verschillen in beroepshalve opgelopen dosissen zijn vaak te wijten aan het type dienst. Zo zijn de
dosissen hoger op diensten waar vaker gebruik gemaakt wordt van fluoroscopie (onder meer op
orthopedische radiologie) en diensten interventionele radiologie. Interhospitale dosisverschillen zijn
hier mogelijks aan te wijten; werkers van de CATHLAB-diensten van perifere ziekenhuizen met slechts
een beperkt aantal procedures worden minder vaak en aan lagere dosissen blootgesteld dan hun
collega’s van universitaire ziekenhuizen waar meer procedures gepland staan en complexere
procedures ook meer tijd in beslag nemen.
Het aantal onderzoeken kan ook van invloed zijn, zoals opgemerkt in de positieve correlatie op
diensten nucleaire geneeskunde en radiologie.
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Ook de werkdruk speelt mogelijk ook een rol; vooral op diensten interventionele radiologie zou deze
factor verder onderzocht moeten worden. Naast plaats van tewerkstelling, beroepsfunctie, soort en
aantal procedures kunnen ook educatie en ervaring, adequaat radioprotectiemateriaal,
toestelperformantie en -modaliteiten een rol. Werkers uit diensten met PET-modaliteiten lijken
significant hogere dosissen op te lopen dan hun collega’s van conventionele nucleaire geneeskunde.
Werkers op CT lopen dan meer nulblootstellingen op dan hun collega’s van radiografie.
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat dit onderzoek werd opgesteld met enkele onzekerheden.
Allereerst is het correcter met gewogen dosissen te rekenen (door de dosissen te koppelen aan het
tewerkstellingspercentage). Radioprotectiedata worden hierdoor accurater en dosiscontroles kunnen
efficiënter verlopen wat leidt tot radioprotectieoptimalisatie. Een tweede belangrijke opmerking is het
gebrek aan een intrasectorale categorisatie in de medische personendosimetrie wat sporadische
onnauwkeurigheden in de statistiek opleverde. Een integratie van een uniform categorisatiesysteem
overheen alle dosimetrische diensten/fysische controle, met behulp van het digitaal
blootstellingsregister, zou deze problematiek vermijden. Concrete aanbevelingen konden hiervoor
worden opgesteld en werden meegedeeld aan het FANC. Internationale studies zijn moeilijk op te
stellen vanwege de mogelijke veelzijdigheid aan categorisering van werkers en verschillen in
dosimetrische handelingen. Een grondige update van het ESOREX-platform zou hierbij kunnen helpen,
om een categorisatie te ontwikkelen die zowel op nationaal als internationaal vlak kan voldoen. Ook
uniforme Europese regels betreffende dubbele dosimetrie zouden opgesteld moeten worden. Toch
werd via de internationale studie, waarbij Belgische dosissen vergeleken werden met Nederlandse
dosissen, vastgesteld dat Belgische werkers enkel hogere dosissen registreerden op diensten NG en
PET, met markante verschillen (Tabel 2): de dosissen op deze diensten liggen in België vijf keer hoger
dan in Nederland. Potentiële oorzaken van dit opmerkelijke verschil zijn veelzijdig (verschillende
manieren van werken op deze diensten, het verschil in aantal onderzoeken, …). Aangezien de
Nederlandse database op een andere manier de gegevens analyseert konden andere statistische
parameters niet ingevoerd worden bij de data-analyse, maar er is wel degelijk onderzoek nodig naar
dit opmerkelijke verschil. Op diensten radiologie en bij ingrepen uitgevoerd met behulp van
fluoroscopie bestaat ook een verschil maar onderliggende factoren zijn moeilijk te identificeren gezien
het feit dat in Nederland een dosimeter consistent boven de loodschort wordt gedragen in
tegenstelling tot in België.

CNG BE

CNG NL

PET BE

PET NL

25e p (mSv)

0.02

0.00

0.10

0.00

50e p (mSv)

0.41

0.01

0.90

0.15

75e p (mSv)

2.03

0.29

2.54

0.55

90e p (mSv)

2.93

0.86

4.13

1.05

Avg all (mSv)

1.14

0.26

1.63

0.37

Max (mSv)

11.23 ('15)

7.82 ('15)

8,20 ('13)

3.26 ('15)

Stdev (mSv)

1.48

0.55

1.86

0.50

Tabel 2: Vergelijking tussen Hp(10)-jaardosissen van Belgische en Nederlandse werkers Nucleaire geneeskunde en PETgeneeskunde
Conclusie
Blootstellingen aan ioniserende straling is dienst- én functieafhankelijk. In vergelijkende studies botst
de onderzoeker op het gebrek aan uniformiteit in de internationale personendosimetrie. Exacte
correlaties waren niet evident te bepalen daar heel wat factoren gelijktijdig de blootstelling en dus de
dosis beïnvloeden. De analyse toont aan dat de in België bij wet bepaalde jaardosislimiet van 20mSv
voor gezondheidszorgwerkers vrijwel nooit wordt overschreden. Toch moet de aandacht blijvend
gevestigd worden op de optimalisatie van de opvolging van het ALARA-principe ten gunste van de
minimalisatie van de eigen blootstelling aan ioniserende straling.
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Agenda

•

28 februari – 4 maart 2018

ECR 2018 / Vienna, Austria

•

17 maart 2018

SMRT congres / Brussel, België

•

24 maart 2018

6de editie Trefpunt Stralende Beroepen / Gent, België

Uw event hier of op onze website en facebookpagina? E-mail naar Stephanie.Bogaert@vmbv.org .

Lid worden? Bekijk de voordelen op https://vmbv.org/vereniging/lid-worden/ !
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Wij zijn op zoek naar
• 2 redacteurs voor Doorkijk 2.0 (inhoud en lay-out)
• 1 persoon om de werkgroep Wetgeving te versterken
Om een beroepsvereniging staande te houden is het belangrijk om een stevig en goed uitgebouwd bestuur te hebben. De
bestaande bestuursgroep hoopt dat enkele gemotiveerde en creatieve geesten enkele uren per maand vrij kunnen maken
om samen verder te ijveren om de beroepsvereniging verder uit te bouwen. Werkdruk is beperkt door taakverdeling
maar inzet is belangrijk.
Hoe werken wij?
• Vergaderen één keer per maand te Gent, telkens op dinsdagavond.
• Taken toegekend per bestuursfunctie:
• voorzitter, secretaris, penningmeester
• Werkgroepen (per twee of drie): wetgeving, drukwerk, ICT, evenementen, onderwijs, internationalisering
• Bestuursfuncties worden toegekend naargelang de interesse en beschikbare tijd van het bestuurslid
Wie zoeken wij? Leden die
• enkele uren per maand willen spenderen aan de realisatie van een stevige beroepsvereniging.
• enthousiast en creatief zijn
Reacties kunnen gericht worden aan stephanie.bogaert@vmbv.org .
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die in aanmerking komt? Reacties kunnen gericht worden aan de voorzitter:
Neem per e-mail contact op met stephanie.bogaert@vmbv.org.

Volg ons!
... en blijf op de hoogte van nieuwtjes uit de wereld van MB!

https://vmbv.org
Lancering nieuwe website: januari 2018!!
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