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EDITO    Beste lezer, 

 De eerste helft van 2017 was een periode van 

werkoptimalisatie binnen het bestuur met onder andere de 

hervorming van individuele functies tot echte werkgroepen 

van drie personen oa. Evenementen, Wetgeving en ICT. 

Daarvoor trokken we een aantal nieuwe bestuursleden aan die 

we in deze uitgave graag aan u voorstellen. De werkgroep 

evenementen had meteen een goede kluif aan de organisatie 

van het SCOOP symposium op 18 november.  Als lid krijgt u 

net als voor het Trefpunt Stralende Beroepen een fikse korting 

op het inschrijvingsgeld. Wie deelneemt aan beide activiteiten 

wint daarmee het tarief voor lidmaatschap van de 

beroepsvereniging ruimschoots terug.  Verder leest u in deze 

editie van Doorkijk 2.0 over de lang verwachte hervorming van 

KB 78, abstracts van een gedreven Technoloog Medische 

Beeldvorming, uitgebreide verslagen van ECR, een 

fotoreportage van het TSB 2017, …  
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Met het aanbreken van de zomer neemt 

de VMBv een korte maar welverdiende 

pauze. Ik wens u graag een deugddoend 

verlof toe! De volgende uitgave van 

Doorkijk 2.0 mag u verwachten in 

november! Veel leesplezier! 

Collegiale groeten, Stephanie Bogaert - 

Voorzitter VMBv 
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Competente zorgverleners die kwaliteitsvolle zorg aanbieden aan de patiënt binnen een 

geïntegreerde gezondheidszorg, dat is de doelstelling van de hervorming van koninklijk 

besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen onder toezicht van Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid Maggie De Block. Vijftig jaar na de eerste publicatie zal het plaats maken 

voor een nieuw wettelijk kader onder de noemer ‘Gecoördineerde wet betreffende de 

uitvoering van de gezondheidszorgberoepen’ (10 mei 2015) dat de verdeling van de 

bevoegdheden binnen de gezondheidszorg zal hertekenen en kwaliteitsgaranties zal bieden. 

In de toekomst wordt de gezondheidszorg niet langer piramidaal - met de arts als leidende 

figuur bovenaan – georganiseerd, maar geldt de metafoor van de bloem: de patiënt is de 

kern, de zorgverstrekkers zijn de bloemblaadjes rondom hem. Dokters behouden wel hun 

centrale plaats in de gezondheidszorg: ze stellen de diagnose en maken het voorschrift.  

Binnen deze hervorming ijvert de VMBv sinds een aantal jaren ook voor een uitbreiding van 

het KB van 28 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de 

uitoefening van het beroep van de technoloog medische beeldvorming en houdende 

vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen 

waarmee de technoloog medische beeldvorming door een arts kan worden belast volgens 

KB 07/11/2013 – artikel 1. Philippe Van Laer stond mee aan de wieg van diverse initiatieven 

op wettelijk vlak. Hij geeft een historisch overzicht op de rol van de VMBv. 

Tekst: Philippe Van Laer en Stephanie Bogaert 

Foto: https://www.health.belgium.be 

  

HERVORMING KB78 
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De drie pijlers van het vernieuwde KB78: 
basisvoorwaarden die moeten ingevuld worden om 

van een kwalitatieve gezondheidszorg te kunnen 
spreken, volgens Minister Maggie De Block. 

Bron: http://kb78.be/toespraakmaggiedeblock.html  

Een stukje geschiedenis… 

Bron: studie 187 – Beroepsprofiel Technoloog Medische Beeldvorming, Werkgroep beroepsprofiel van 

de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad  D/2001/6356/13 

• 1967  - Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen legt de voorwaarden voor de uitoefening van geneeskunde, 

verpleegkunde en paramedische beroepen vast.  

• 1978 – De eerste beroepsverenigingen voor röntgenlaboranten worden opgericht onder 

de noemer van een vzw. De MRTB en VMRL, Franstalige en Nederlandstalige verenigingen 

voor röntgenlaboranten, hebben tot hoofddoel  - na organisatie van bijscholing - de 

erkenning van het beroep van röntgenlaborant. Gedurende tien jaar is het aftasten en 

zoeken naar de juiste weg in een politieke doolhof van een Federaal België opgedeeld in 

Gemeenschappen.  

 

 

  

  

Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Maggie De 
Block hervormt het KB 78. 

http://kb78.be/toespraakmaggiedeblock.html
http://kb78.be/toespraakmaggiedeblock.html
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• 1989 - VMRL wordt VMBv, de Vlaamse vereniging van Medisch Beeldvormers, een door de 

wet erkende beroepsvereniging. 

• 1989 - Koninklijk besluit van 21 december 1989 tot samenstelling van de Nationale Raad 

voor de Paramedische Beroepen (NRPB ), een federale raad die op vraag van de Minister 

van Volksgezondheid of op eigen initiatief, adviezen verstrekt betreffende alle 

aangelegenheden in verband met de paramedische beroepen.   

• 1991 – Op 6 juni 1991 vindt de eerste vergadering van de afdeling ‘medische 

beeldvorming’ van de NRPB plaats. Op  7 november wordt het advies geformuleerd voor 

het gebruik van de term ‘Technoloog medisch beeldvormer’ als beroepstitel, nadien op 

advies van de Raad van State gewijzigd in ‘Technoloog medische beeldvorming’ naar 

analogie met de Franse beroepstitel ‘Technologue en imagerie médicale’ (TIM). 

• 1992 – Koninklijk besluit van 10 januari 1992 houdende de nadere regelen met betrekking 

tot de samenstelling, de organisatie en de werking van de Technische Commissie voor de 

Paramedische beroepen (TCPB). Dit is een federaal adviesorgaan dat adviseert over de lijst 

van technische hulpprestaties en over de lijst van handelingen die de artsen op eigen 

verantwoordelijkheid en onder toezicht kunnen toevertrouwen.  

• 1994 – Laatste vergadering van de afdeling ‘medische beeldvorming van de NRPB. 

• 1996 - Advies van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen (TCPB) 

betreffende de kwalificatievereisten voor en handelingen van het beroep van technoloog 

medische beeldvorming op 25 januari 1996.  

• 1997 – Het koninklijk besluit van 28 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de 

kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische 

beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste 

door een arts kan worden belast. Bekendmaking van het koninklijk besluit van 28 februari 

1997 in het Belgisch Staatsblad van 7 juni 1997. 

• 1998 - Op 1/9/1998 start de erkende opleiding tot Technoloog in de Medische 

Beeldvorming (TMB) aan de Katholieke Hogeschool Brussel, na inlevering van een 

bestaande kinesitherapieopleiding (kine-decreet 23/6/1998). 

 

Met andere woorden: niet minder dan 20 jaar is verstreken tussen de oprichting van de 

eerste beroepsverenigingen en de publicatie van een wettelijk kader en het starten van een 

opleiding tot Technoloog Medische Beeldvorming! In juni 2002 studeerde een eerste lichting 

Technologen Medische Beeldvorming af. Deze jaarlijkse kleine lichting was tot nu toe 

onvoldoende om de nood in het werkveld van de medische beeldvorming in te vullen en dus 

bleven ziekenhuizen personen tewerkstellen zonder diploma TMB of zonder diploma 

verpleegkunde (die wettelijk volgens hun eigen KB ook op diensten medische beeldvorming 

mogen werken), tegen het wettelijk kader in…lees: illegaal. De overheid voerde jarenlang een 

gedoogbeleid. Het risico dat het personeel loopt dat illegaal werkt op een dienst medische 

beeldvorming bij een (ernstige) fout is erg groot. De VMBv stuurde daarom enerzijds aan op 

toepassing van het KB van 28 februari 1997 tot definitieve erkenning van personen met het 

diploma van Technoloog Medische Beeldvorming. Ontslag van iedereen die niét opgeleid was 

had uiteraard tot een sociaal bloedbad geleid en tevens voor onderbemande diensten 

Radiologie gezorgd. Er was nood aan een overgangsmaatregel… 

Daarom ijverde de VMBv voor de regularisatie van arbeidscontracten op basis van ervaring 

(=partiële erkenning of ‘derogatie’) en op een overgangsmaatregel voor wie onvoldoende 

ervaring had (tijdelijke erkenning met de mogelijkheid tot opleiding). Meer nog, de 

beroepsvereniging drong aan op prioritaire behandeling bij de NRPB, maar dat liep niet van 

een leien dakje: het was immers van 1994 geleden dat de NRPB was samengeroepen. Het 

Ministerie van Volksgezondheid reactiveerde kort hierop - als een deus ex machina - de NRPB, 

mét een zetel voor de VMBv. Rond die tijd werd de VMBv ook lid van BELMIP (Belgian Medical 

Imaging Platform)*.  
*In dit platform binnen de FOD Volksgezondheid zetelen naast vertegenwoordigers van de VMBv en APIM 

(Association des Professionels en Imagerie Médicale, de Waalse tegenhanger van de VMBv) ook radiologen, 

nuclearisten, fysici en vertegenwoordigers van het FANC, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.  

 

 

  

  

Philippe Van Laer is sinds jaar 
en dag expert Wetgeving 
binnen het bestuur van de 
VMBv en werd door de NRPB 
vaak geconsulteerd als expert 
ter zake. 
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Lidmaatschap in deze organen sterkte de VMBv in het uitwerken van wettelijke 

veranderingen: enerzijds werden wettelijke wijzigingen binnen de NRPB aangekaart, 

anderzijds werd het pad geëffend binnen BELMIP. Op 20 mei 2012 verstuurde de VMBv een 

brief met haar doelstellingen naar BELMIP, met als hoofdpunten enerzijds de aanvraag tot 

een erkenningsprocedure maar anderzijds ook de aanvraag om de lijst van toevertrouwde 

handelingen uit te breiden met radiotherapie en echocardiografie, dit op vraag van de 

Algemene Ledenvergadering van de beroepsvereniging (het is als lid dus zéér belangrijk dat u 

hieraan deelneemt; de ALV vindt plaats in combinatie met het jaarlijks congres!). In deze brief 

werden twee actiepunten aangevraagd:  

 

1) Vraag tot het starten van een individuele erkenningsprocedure en 

overgangsmaatregeling voor alle beroepsbeoefenaars die werken op een dienst 

Medische Beeldvorming.  

De opleiding tot TMB bestond inmiddels 15 jaar. Heel wat diensten en privépraktijken hadden 

in die tijd nog personeel in dienst dat helemaal niet opgeleid was om op een dienst Medische 

Beeldvorming te werken, wat tot onrust strekte. Er moest een wettelijke erkenning komen 

voor wie illegaal werkte op een dienst Medische Beeldvorming, zodat iedereen kon worden 

ingeschreven bij de Provinciale Geneeskundige Commissies.  

De erkenning én de overgangsmaatregeling kwamen er: sinds 2 december 2014 is iedereen 

(behalve verpleegkundigen die wettelijk op een dienst Medische Beeldvorming mogen 

werken op basis van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst 

van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door de 

arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd) die op een dienst 

Medische Beeldvorming werkt, verplicht in het bezit te zijn van de erkenning én het visum – 

een professionele identiteitskaart die geldt als licentie - uitgereikt door het Ministerie van 

Volksgezondheid. Zo niet oefent men illegaal een gezondheidszorgberoep uit met mogelijks 

strafrechtelijke vervolging! De erkenning garandeert dat iemand de erkende beroepsopleiding 

genoten (definitieve erkenning) heeft, voldoende ervaring heeft (derogatie) of de opleiding 

zal vervolmaken voor 2019 (tijdelijke erkenning). De stand op 5 januari 2017 per 

gemeenschap bedroeg: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit deze cijfers blijkt: 

Dat in januari 2017 slechts 509 Technologen Medische Beeldvorming in Vlaanderen hun 

erkenning hebben aangevraagd. Dat cijfer ligt erg laag ten opzichte van het totaal aantal 

afgestudeerden van Odisee, de enige Vlaamse hogeschool die de bachelor TMB aanbiedt. 

Hierbij nogmaals een dringende oproep aan àlle TMB’ers om de definitieve erkenning aan te 

vragen bij de overheid (ook voor wie werkt in de bedrijfswereld). Zonder erkenning en visum 

werk je illegaal, ook al ben je in het bezit van het diploma TMB! Bijna de helft van het totaal 

aantal erkenningen zijn derogaties (zij mogen de handelingen blijven uitvoeren die ze 

uitvoerden op het ogenblik van hun aanvraag, op basis van ervaring) of een tijdelijke 

erkenning (zij moeten voor 2019 het diploma van TMB behaald hebben); voor de 

erkenningsprocedure in het leven werd geroepen voerden in België dus niet minder dan 1162 

illegaal het beroep van medisch beeldvormer uit! Dankzij de procedure zijn deze personen nu 

wel beschermd. 

  

  Totaal aantal 

erkenningen 

Waarvan 

definitief 

Waarvan 

voorlopig 

Waarvan 

derogaties 

Vlaamse Gemeenschap 896 509 186 201 

Franse Gemeenschap 1431 725 32 674 

Duitse Gemeenschap 1 1 0 0 

België 2561 1399 222 940 
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2) Inclusie radiotherapie en echocardiografie in de lijst van toevertrouwde handelingen. 

Het KB van 28 februari 1997 includeert een lijst van toevertrouwde handelingen dwz een lijst 

van medische handelingen die kunnen worden toevertrouwd aan een niet-arts door een arts; 

de VMBv kreeg destijds de raad deze lijst niet al te veel te detailleren en dus is deze vrij kort. 

Gezien de snelle technische evolutie aan beeldvormings- en bestralingsapparatuur ijvert de 

VMBv nu al een aantal jaren om deze lijst uit te breiden met radiotherapie en 

echocardiografie. De VMBv nam dit initiatief enerzijds op vraag van de diensten radiotherapie 

en cardiologie zelf, gezien het stijgende aantal onderzoeken en behandelingen, maar ook 

gezien heel wat Technologen Medische Beeldvorming momenteel al tewerkgesteld zijn op 

deze diensten...de geschiedenis herhaalt zich: deze personen werken tot de publicatie van het 

hervormde KB illegaal op deze diensten en ook nu wordt het weer gedoogd. Anderzijds zou 

inclusie van deze modaliteiten in de Belgische Bacheloropleiding tot TMB gelijkschakeling met 

vele Europese opleidingen betekenen.  Deze discussie wordt uiteraard in samenspraak met de 

betreffende hogescholen gevoerd. Radiotherapie en echografie includeren in de driejarige 

opleiding tot Technoloog Medische Beeldvorming is niet evident en zou tot een verarming 

van de kwaliteit van de opleiding kunnen leiden. Uitbreiding tot een opleiding met een 

duurtijd van vier jaar lijkt ons noodzakelijk. 

  

De acties van de VMBv hebben veel opgebracht. Zowel onze demarches binnen de NRPB als 

binnen BELMIP hebben de toenmalige Federaal minister van Volksgezondheid Laurette 

Onkelinx destijds aangezet opdracht te geven tot een proactieve studie naar de noodzaak van 

een uitbreiding van het KB. Binnen deze studie werden de beroepsverenigingen, de 

hogescholen en hun studenten evenals buitenlandse studenten als vorm van benchmarking 

en heel wat diensten Medische Beeldvorming betrokken. Het onderzoek bevestigde de 

noodzaak en leidde tot het oprichten van een werkgroep binnen de NRPB/TCPB (Nationale 

Raad en Technische Commissie voor Paramedische Beroepen) waarin tot op vandaag ook de 

VMBv en Odisee zetelen.  

  

Het bijwonen van de vele vergaderingen binnen de NRPB en TCPB in combinatie met werken 

was een waar huzarenstuk voor de verantwoordelijke bestuursleden van de 

beroepsvereniging (Gianni Claessens zetelde toen en nu nog in de NRPB, Goedele De Meyer 

zetelde toen in de TCPB). Zonder hun vrijwillige inzet was er tot op vandaag nog géén 

erkenning van het beroep TMB! Iedereen overtuigen van de wensen van onze beroepsgroep 

was niet evident, maar door de samenwerking tussen de VMBv en Odisee  is het uiteindelijk 

gelukt: de werkgroep heeft het nieuwe KB geschreven en dit resulteerde in een officieel 

advies van de NRPB aan huidig minister van Volksgezondheid Maggie De Block in september 

2015.    Het KB is op 28 februari 2017 net 20 jaar geworden. We hebben goede hoop dat het 

vernieuwde KB in de eerstkomende maanden gepubliceerd zal worden, al blijkt weer dat 

dergelijke zaken méér tijd vragen dan voorzien.   

 

Voor alle duidelijkheid  

De VMBv ziet dit als de lààtste overgangsmaatregel. We zijn er ons van bewust dat er nog een 

regeling uitgewerkt zal worden voor de radiotherapie en de transthoracale echografie, maar 

daar moet het dan ook bij blijven.  

  
Meer weten? 
http://www.kb78.be/  
http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/studie_187_beroepsprofiel_technoloog_medische_beeldv
orming.pdf 

 
Erkenning aanvragen? 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/het-e-loket-voor-zorgberoepen  
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ECR 2017: ‘EFRS meets Belgium’ 

 

Niet minder dan 26.829 gedelegeerden uit 141 landen waren in maart aanwezig op 

het European Congress of Radiology (ECR), een record! Elk jaar wordt tijdens het ECR 

de  aanpak van radiologie in drie landen in de kijker gezet. Gezien de afkomst van 

Prof. Dr. Parizel – ECR/ESR President 2017 – werd op vrijdag 3 maart België in de 

spotlight gezet door een sectie radiologen onder leiding van Prof. Dr. Geert Villeirs 

tijdens de sessie ‘ESR meets Belgium’ en door een sectie medisch beeldvormers 

tijdens de sessie ‘EFRS meets Belgium’ die georganiseerd werd door de VMBv en 

APIM, respectievelijk de Vlaamse en Waalse beroepsverenigingen voor medisch 

beeldvormers. De sessie werd gemodereerd door Griet Alleman (VMBv) en Jean-Louis 

Greffe (APIM). 

Tekst: Stephanie Bogaert 

Foto’s: Nils Reynders-Frederix 

De VMBv was aanwezig op ECR 2017!  

(vlnr) Philippe Van Laer, Griet Alleman, Stephanie Bogaert 

Introductie van de sessie door EFRS-President Hakon Hjemly (Noorwegen), VMBv-voorzitter Stephanie Bogaert (België) en APIM-

voorzitter Arnaud Tempels (België). 

Van links naar rechts: A picture of the radiographers’ profession and education – Philippe Van Laer (VMBv) // Belgium: the 

beautiful ‘city’ - Kurt Van Belle (Odisee) // Patient safety and quality improvement in Belgian radiology departments - Sofie 

Germonpré (Odisee) // Radiation protection in Belgium – Olivier Bran (APIM)  
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ECR 2017:  ABSTRACT 
 

Sofie Germonpré (Odisee) werd door de VMBv geïnviteerd om deel uit te maken als spreker 

binnen de sessie ‘EFRS meets Belgium’ op basis van haar wetenschappelijk onderzoek naar 

de determinanten van het (overmatig) gebruik van fluoroscopie door medisch beeldvormers 

in België. Sofie Germonpré is docent Medische Beeldvorming aan Odisee. Mei en juni zijn 

traditioneel zeer drukke maanden op de hogeschool (examenperiode). U krijgt hier alvast 

het abstract mee; u mag een uitgebreider artikel en praktische aanbevelingen van de auteur 

verwachten in de volgende editie van Doorkijk 2.0 (november 2017). 

Tekst: Sofie Germonpré 

Foto: Nils Reynders-Frederix 

 

 

Patient safety and quality improvement in Belgian radiology departments. 

Germonpré S., Gemmel P., Beeckman D. & Trybou J.  

 

Purpose: In this study we focus on the use of Fluoroscopy-Guided Positioning 

(FGP) techniques in radiography. In Belgium FGP is common practice. We 

investigate the importance of knowledge, skills and attitudes of imaging staff and 

organizational factors with respect to applying non-FGP. In addition we study de 

usefulness of the UTAUT-model to investigate the acceptance of non-FGP by 

Belgian radiographers.  

 

Methods and Material: A mixed method approach was used. To develop an in-

depth understanding of imaging practices, radiographers and radiologists were 

interviewed (n=40), complemented with non-participative observations (200 

hours) and image and document analyses. To study the usefulness of the UTAUT-

model, we applied a cross-sectional survey research at 17 Belgian radiology 

departments.  

 

Results: Clinical leadership of radiologist and chief radiographers as well as 

suitable X-ray devices and positioning aids were identified as important 

determinants. Furthermore a lack of skills and knowledge of (advanced) 

positioning techniques and negative attitudes towards non-FGP were present. 

More precisely, staff expressed concerns with respect to the impact on the 

workload and workflow. Adequate supervision, regularly feedback and coaching 

were identified as important enabling factors for increasing the quality of the 

applied imaging techniques. The UTAUT model proved to be an adequate model 

for predicting the acceptance to use non-FGP. The intention to use non-FGP 

depends on the usefulness, the ease of use of and the positive attitudes towards 

non-FGP.  

 

Conclusion: A holistic approach considering knowledge, attitudes and 

contextual-organizational factors is needed to improve imaging practices. 

Clinical leadership of physicians, supervisor and peers are important enablers.  



ECR 2017 – OPINIE UIT HET PUBLIEK 
Hannah Turner (Tallaght Hospital, Ireland) reageerde tijdens de sessie ‘EFRS meets Belgium’ op het ECR 2017 aanmoedigend 

op de oproep van VMBv-voorzitter Stephanie Bogaert tot meer fierheid maar ook inzet en engagement onder de Belgische 

medisch beeldvormers. Zij studeerde in 2013 drie maanden als Erasmusstudente in België. Het MB-landschap ziet er in 

Ierland enigzins anders uit dan in België waar het beroep toch nog steeds wat in de kinderschoenen staat qua credibiliteit. 

Hannah deelt met ons graag haar visie op de verschillen en mogelijke verbeterpunten. 

 

 

 

  

 
“In 2013 I spent three months on Erasmus to Belgium from Ireland. During this time I worked as 
a student radiographer in a busy university hospital and was astounded the differences between 
the practice of the profession in both countries.    
Ireland is a small country to the west of the United Kingdom with a population of approximately 
5 million. There are 56 public hospitals and 25 private centres all providing imaging and 
diagnostic services. Radiographers are considered health care professionals and are state 
registered by a health and social care professions body, CORU. Radiography is a long established 
profession in Ireland since the 1960s with the establishment of the professional body the IIRRT 
in 1996. Radiography in Ireland is exclusively practiced by radiographers and radiologists, 
including the operation of fluoroscopy in theatre and Cardiac Cath labs.” 
  
“Before my placement in Belgium I naively believed that all European hospitals practised a 
similar level of radiography amongst them, how wrong I was. I soon learned that Radiography in 
Belgium is in its infancy and is a developing role and career. While at HUB Brussels I met and 
worked alongside these new radiographers who had been taught blind positioning, the only type 
of positioning I knew! Whilst many of them tried to keep up this practise I found many barriers 
which impeded their practise, such as lack of general x-ray machines, older less knowledgeable 
colleagues forcing opinions and a general sense of the acceptability of fluoroscopy to move 
patients into position to obtain ‘perfect’ images.” 
  
“When working in the Emergency Department, several technicians would start screening 
patients from the feet up, irradiating body parts for no clinical value merely out of laziness of 
trying to establish where the pelvis was! Others stepped aside and let Doctors from other areas 
operate CT scanners as they were unsure of the specific protocols that were to be used! 
Pregnancy for both staff and patients was also an area were the radiographer did not get 
involved and the lack of reliable, relevant information for pregnant women once again shocked 
me. This inadequate level of protection had led to the inadvertent exposure of a pregnant 
worker to radiation in CT.   
For this shocking lack of basic skills, poor radiation safety by some users and the general 
acceptance of the general public to these whole body screening examinations I did find several 
positive aspects to Belgian hospitals. There was an abundance of machinery, corridors of CT’s, 
MRI’s and Fluoroscopy equipment which Ireland could only dream of! The average waiting time 
for a non-urgent GP MRI in Ireland is 2 years so I was astounded to find that it was only a matter 
of weeks in Belgium. This made me think there’s plenty of money in Radiology so why not use 
some of this and place it into the education and support of Radiography.   
The practise of blind positioning is taught to all newly qualified radiographers and thus should 
slowly start becoming more and more common place in the day to day practise of Radiography 
in Belgium. Younger radiographers should utilise the knowledge they gained in college in 
whatever area they enter and push for expansion of role and responsibility like other 
Radiographers across Europe. Research and local audit are key performance indicators for 
improvement and presentation and dissemination of findings locally, nationally and 
internationally will build on the profession and drive the need for improvement. Standardisation 
is a core belief of the EU and the role of a radiographer must be protected. I was saddened to 
see the lapse in the current law and hopefully there will be further legal protections for 
Radiographers in years to come.” 
  
“Though the task may seem immense small actions can have huge impacts and practising blind 
positioning, good radiation safety and doing local audits all build to create a much greater 
effective force for change in practise. Radiographers in Belgium should attend ECR and other 
congresses to engage and learn from other countries and their struggles and challenges. Overall 
I believe there are big changes ahead for Radiography and its importance as a core profession 
has not yet been realised. Be proud of who you are, remember to use the skills you learnt and 
always keep trying to improve, adapt and further you profession. We are the future and we can 
shape it!” 
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ECR in cijfers! 

• Aan ECR 2017 namen niet minder dan 26.829 geïnteresseerden uit 141 landen deel.  

– 1405 deelnemers daarvan waren medisch beeldvormers. Dat betekent een stijging met 24% ten opzichte van 

2016.  

– Oostenrijk was het sterkste vertegenwoordigd (150), gevolgd door Noorwegen (138) en Nederland (97). België 

bengelt achterop op de 20ste plaats met 19 deelnemers.  

– Verrassende aanwezigen? Japan palmt de 6de plaats in met 72 deelnemers! 

• 116 abstracten van de hand van medisch beeldvormers werden geaccepteerd en gepresenteerd. 

– Portugal had de sterkste pen met 31 abstracten, gevolgd door de UK (18) en Finland en Ierland op een gedeelde 

3de plaats (7). België presenteerde maar 1 abstract (exclusief EFRS meets Belgium sessie). 

 

Wat doet ESR om ECR aantrekkelijker te maken voor medisch beeldvormers? 

• Steeds verdere uitbreiding van het parallelle programma specifiek voor medisch beeldvormers.  

• Simultane vertaling door tolken (Duits, Italiaans, Pools, Spaans, Russisch). 

• Financieel voordeel voor medisch beeldvormers 

– Lidgeld ESR beperkt tot 11 EUR per jaar + inschrijvingsgeld ECR 99 EUR 

• Abstract reward en student program: gratis toegang tot het congres, gratis vlucht en verblijf ter waarde van 660 EUR 

voor wie zijn/haar abstract geaccepteerd krijgt én geselecteerd wordt door ESR. 

 

Boodschap van de VMBv? 

• Ook als MB’er kan je aan wetenschappelijk onderzoek doen! Het hoeft geen ‘rocket science’ te zijn; beschrijf 

pragmatische projecten op eigen dienst met een direct voordeel voor elke medisch beeldvormer bv. aanpak pediatrie, 

hoe vlotte samenwerking met derde partijen zoals anesthesie en IZ bekomen, dosisreductie door kleine veranderingen, 

… en wie weet ga jij volgend jaar wel gratis naar ECR 2018 (zie volgende pagina)?! Neem het heft in eigen handen! 

 

Belangrijke deadlines? 

• 31 augustus 2017 – ESR Membership Application Deadline for reduced ECR 2018 fees – wie wil genieten van de 

korting op het inschrijvingsgeld voor ECR 2018 dient voor 31/08/2017 zijn ESR lidmaatschap te betalen! 

• 3 juli 2017 – Abstract submission open 

• 20 november 2017 – Abstract submission closed 
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ECR 2017: ESR/EFRS Board Meeting 
De op ECR aanwezige leden van de VMBv werden uitgenodigd op de ECR/EFRS Board 

Meeting. Kort: ‘de Europese organisatie voor radiologen’ meets ‘de Europese organisatie 

voor medisch beeldvormers’ met het oog op meer samenwerking. De ESR heeft tot doel om 

het ECR niet alleen de jaarlijkse afspraak voor radiologen maar ook voor technologen te 

maken. Om dat doelpubliek te bereiken werkt ESR samen met EFRS, die op zijn beurt de 

landelijke beroepsverenigingen voor medisch beeldvormers aanspreekt. Wij geven u graag 

de conclusies van deze meeting mee. 

Tekst: Stephanie Bogaert 

 



28/02 – 04/03/2018 
ESR President 2018: Prof. 
Bernd Hamm, Berlin, Germany 
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• ESR/ECR President 2017 Prof. Paul M. Parizel (UZ Antwerpen) gaf de fakkel 

door aan Prof. Bernd Hamm (Berlijn). Prof. Bernd Hamm was al eerder ECR 

Congress President in 2015.  Tot en met de editie van 2016 werden steeds 2 

Presidenten aangesteld: één voor de praktische zaken van de European 

Society of Radiology (ESR) en één voor de organisatie van het jaarlijkse 

congres (ECR). Sinds vorig jaar wordt nog slechts één persoon verkozen voor 

het ESR/ECR presidentschap. Deze gecombineerde functie betekent naast 

een dubbele verantwoordelijkheid ook een dubbele eer, hoewel het 

resultaat enkel bestaat door de inspanning van een heel team van collega’s 

uit tal van landen en uit de verschillende takken van de radiologie.  

• Het motto voor ECR 2018 is ‘Diverse and United’. Radiologie is zo een 

diverse specialiteit dat het voor deze en de volgende gerenatie radiologen 

en medisch beeldvormers van alles te bieden heeft gaande van diagnostiek 

tot minimaal invasieve behandelingen. Toch, net zoals een mozaïek, is het 

de connectie tussen alle onderdelen die het grotere geheel creëren. Met die 

slogan drukt Prof. Hamm zijn wens uit dat radiologen – hoe 

gesubspecialiseerd ook – zichzelf zien als één gemeenschap en hun krachten 

bundelen ten voordele van de patiënt.  

• Bron: ECR Today (http://www.myesr.org/congress)  

• Lees het volledige interview met Prof. Hamm op http://blog.myesr.org/ecr-

2018-uniting-radiologists-to-show-diversity-of-discipline/  

 

 

 

VOORUITBLIK: ECR 2018 
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ABSTRACT 
1ste prijs categorie ‘Technologist’ 18de BELNUC Symposium 

Van 5 tot 7 mei vond het 18de symposium van de Belgian Society of Nuclear Medicine 

(BELNUC) plaats in Gent. Nele Eecloo – als Technoloog Medische Beeldvorming 

afgestudeerd in 2007 en Hoofdtechnoloog van de dienst nucleaire geneeskunde van het UZ 

Leuven – won er de award in de Technologist Session. Op het Trefpunt Stralende Beroepen, 

tijdens ‘EFRS meets Belgium’ te Wenen en in de nieuwsbrief van maart 2017 riep de 

voorzitter van de VMBv de MB’er reeds op tot meer initiatief voor wetenschappelijk 

onderzoek op eigen dienst: geen rocket science maar pragmatische zaken waarvan de 

resultaten meteen toepasbaar zijn. Nele Eecloo zag een opportuniteit en greep haar kans, 

met succes! Wie treedt in haar voetsporen? 

Tekst: Stephanie Bogaert en Nele Eecloo 

Foto: Nele Eecloo 

13 

De laureaten van de Technologist Session van de 18de editie van het BELNUC 
symposium:  

• 1ste plaats – Nele Eecloo, UZ Leuven (midden): Can LEAN managment 
reduce the dose to the PET technologist?  

• 2de plaats – Nick Staut, AZ Nikolaas (rechts): CT dose optimization in SPECT 
examinations  

• 3de plaats - Orald Djepaxhija, UZ Brussel (links): Image delay in 18FDG-
PET/CT 

 

 

 

  

Wat is jouw motivatie om wetenschappelijk onderzoek te voeren naast de dagelijkse praktijk? 

Nele: “Mijn motivatie om deze studie te doen was een bezoek aan een afdeling Nucleaire 
Geneeskunde in Kopenhagen. De technologen daar krijgen diverse projecten toegewezen om 
hen op die manier betrokken te houden bij de evolutie van de afdeling of maken deel uit van 
het team ‘wetenschappelijk onderzoek’. Lean Management was daar een van de projecten 
waar ik door gefascineerd was.” 

 

Kreeg je de tijd en mogelijkheid van je werkgever aangeboden of heb je toch lansen moeten 
breken om deze kans te creëren? 

Nele: “Ik heb alle ondersteuning en kansen gekregen van mijn werkgever al vind ik wel dat de 
technologen algemeen door hun werkgever meer gestimuleerd en gemotiveerd moeten 
worden om mee deel uit te maken van de wetenschappelijk evolutie. Tijd voor opleiding of 
onderzoek  is er  nauwelijks omdat we spijtig genoeg meer en meer naar productie 
geneeskunde toe gaan.” 
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KAN LEAN MANAGEMENT ZORGEN VOOR EEN REDUCTIE VAN DE STRALINGS-

BELASTING VAN DE PET TECHNOLOOG BIJ HET UITVOEREN VAN EEN FDG PET/CT 

SCAN?  

Nele Eecloo1  
1UZ Leuven Dienst Nucleaire Geneeskunde  

 

Doelstelling: 

Kan het invoeren van LEAN management ook een invloed hebben op de 

stralingsbelasting van de PET technoloog?  

 

Materialen en Methode:  

LEAN is een management filosofie die zich geheel richt op efficiency. Met de 

toepassing van LEAN wordt een flexibele werkomgeving ontwikkeld die erop gericht 

is algemene verspilling zoveel mogelijk te elimineren. Een van de sleutelelementen 

van het LEAN proces is reductie van beweging. Uit een studie van de workflow van de 

afdeling nucleaire geneeskunde van het UZ Leuven bleek dat een PET technoloog 

vaak onnodig veel bewegingen maakt waarbij de blootstelling aan straling ook 

toeneemt. Een voorbeeld hiervan is het geven van oraal contrast aan de patiënt. Wij 

onderzochten of het implementeren van LEAN thinking voor het geven van oraal 

contrast niet alleen een reductie veroorzaakt van bewegingen maar ook kan zorgen 

voor een reductie van de stralingsbelasting van de PET technoloog. 

 

De procedure voor het geven van oraal contrast werd aangepast volgens het principe 

van LEAN management. De drie afzonderlijke kleine bekers werden vervangen door 

één grote beker waarvan de patiënt onmiddellijk mocht beginnen drinken. De patiënt 

mocht zelf het bed verlaten 30 min post-injectie. De oude en nieuwe flow werden 

gedurende één week geëvalueerd door middel van een stappenteller en een 6100 

dosimeter. De mogelijke invloed op de beelden van de nieuwe procedure werden 

geëvalueerd door een arts.  

 

Resultaten:  

Het invoeren van LEAN management zorgde voor een reductie van 1315 stappen per 

dag (dit komt neer op een daling met bijna 17%) in de beweging van de PET 

technoloog. Dit komt overeen met ongeveer een afstand van 1 km. De impact op de 

dosis van de PET technoloog was enorm: er werd een reductie gemeten van 8.68 

µSv/h, dit is een daling met bijna 13%! Voor een werkdag van 8 uren zou dit overeen 

komen met de dosis van één röntgenopname van de thorax. 

 

Conclusie: 

Het invoeren van LEAN management zorgde voor een daling van onnodige 

bewegingen en een significante daling voor de dosis voor de PET technoloog. Er was 

geen invloed op de beeldkwaliteit. Het zorgde er dus voor dat de routine procedure 

op en efficiëntere manier kon worden uitgevoerd. Conclusie: minder verspilling, meer 

kwaliteit! 
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TSB 2017: FOTOVERSLAG 
Naar jaarlijkse gewoonte vond in maart het Trefpunt Stralende Beroepen van de VMBv 

plaats, een organisatie in samenwerking met Imago. Voor een publiek van 114 deelnemers 

brachten diverse zorgverleners hun verhaal, hoe zij de vreselijke aanslagen in Zaventem en 

station Maalbeek – bijna dag op dag één jaar voor het congres - hadden beleefd of waaruit 

hun hulp bestond. Een fotoverslag van een dag die ons een kijkje gaf achter deuren die 

normaal gezien gesloten blijven. Was u er dit jaar niet bij? Dan heeft u een mooi 

ledenvoordeel gemist (inschrijvingsgeld 85 EUR voor leden tov 110 EUR voor niet-leden). 

Hou volgend jaar zeker de facebook pagina, website en uw mailbox in de gaten! 

Tekst: Stephanie Bogaert 

Foto’s: Lieven Van Assche en Patrick Palmans 

De promostand van de VMBv, klaar om nieuwe leden te 

werven. Vijftien deelnemers werden lid na afloop van het TSB!  

Vlnr: Lieven Van Assche (Penningmeester), Goedele De Meyer 

(Evenementen), Griet Alleman (ICT en internationale 

contacten), Zoë Boute (ICT). 

Links: Goedele De Meyer, verantwoordelijke 

‘Evenementen’ was dagvoorzitter van dienst. 

Rechts: Stephanie Bogaert, voorzitter, met een 

inleidend woord én een oproep aan alle medisch 

beeldvormers tot meer trots én meer initiatief met 

betrekking tot het beroep. 

Links: Drs. Msc. Kris Spaepen (FOD Volksgezondheid) 
over het medisch interventieplan anno 2017 en de 
uitdagingen die aanslagen op meerdere plaatsen 
tegelijk met zich meebrengen.  

Rechts: Adjt-Chef Frederik De Keyzer (Ministerie van 
Defensie - Militair Hospitaal Koningin Astrid) over de 
rol van radiologie bij veldwerk in oorlogsgebied zoals 
Afghanistan en de rol van het leger bij de aanslagen 
van vorig jaar.  



Links: Dr. MD. Tom De Beule (AZ Sint Lucas 

Gent) over de rol van interventionele 

radiologie in spoedeisende situaties. 

Rechts: Dr. Koenraad Nieboer (UZ Brussel) 

over de rol van diagnostische radiologie in 

spoedeisende situaties. 
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Vond u het TSB 2017 interessant? Mond-op-mond reclame is de béste reclame: breng volgend jaar een of meerdere 

collega’s mee! 

Reacties deelnemers:  

“Interessant onderwerp! Zeer actueel! Inhoud was zeer goed. Onderwerp dat zeer sterk aanspreekt en relevant 

is voor de wereld van nu. Goede organisatie en boeiende sprekers.” 

“Ik vond dit een heel interessant congres, vooral omdat het volledige proces van de zorg doorlopen werd.” 

“Te weinig gelinkt aan toepassingen op de werkvloer. Niettemin een zeer interessant congres.” 

Wij danken nogmaals alle sprekers en deelnemers. Wij houden rekening met de resultaten van de afgenomen enquête. 

Naar volgend jaar toe zal de VMBv er strenger over waken dat de sprekers zich houden aan de afspraak om te focussen 

op de link met de radiologie en hen motiveren het voorziene tijdsbestek te respecteren.  

 

Wij danken trainingscenter Imago dat de afgelopen jaren als structurele partner van de VMBv instond voor de 

organisatie van het TSB. De VMBv is vanaf heden terug financieel en organisatorisch autonoom genoeg om het 

jaarlijks congres in eigen beheer te organiseren. Meer info volgt in het najaar van 2017. 

Links: Prof. Dr. Stefan 
Nijs (UZ Leuven) over de 
eerste opvang van 
rampslachtoffers, 
gezien vanuit zijn 
oogpunt als 
traumachirurg. 
Midden: Neurochirurg 
in opleiding Dr. 
Suleyman Sener (UZ 
Antwerpen) over de rol 
van beeldvorming (oa 
SWI en DTI) bij de 
opvolging van  
hersentraumata. 

Sgt. Tom Beeckmans (Brandweerzone Vlaams-Brabant West) over de internationale 

hulp die B-FAST kan bieden, maar ook over de rol van B-FAST bij de aanslag in 

Maalbeek waarbij slachtoffers van tussen het puin van de metrotunnel moesten 

worden geëvacueerd. 

Heerlijke Aziatische lunch door de mannen van Chapelure! 

Rechts: MSc. Walter Coudyzer (UZ Leuven) over de rol van de radiologie voor het uitvoeren van een virtuele autopsie van 
slachtoffers. 



IDoR 2017: OPROEP ACTIES 
Ook in 2017 wordt op 8 november – de dag dat Wilhelm Roëntgen 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). 

Radiologen en medisch beeldvormers overal ter wereld kunnen deze dag aangrijpen ter 

promotie van hun beroep of om hun dienst in de kijker te zetten binnen het ziekenhuis. Dit 

jaar wordt speciale aandacht gevraagd voor urgentieradiologie. 

Hoewel 12 mei wereldwijd bekend is als Dag van de Verpleegkunde en dit ook alom gevierd 

wordt in vele ziekenhuizen – denk ontbijtkoeken en taart op kosten van de dienst – is 8 

november als Dag van de Radiologie nog wat onbekend en onbemind, zeker in België. Daar wil 

de VMBv verandering in brengen! Organiseert u in uw ziekenhuis bewust rond deze datum 

een conferentie? Misschien een ontbijtlezing? Een e-learning module omtrent 

urgentieradiologie? Een filmavond? Ludieke kledij op de dienst urgentieradiologie? Alles kan! 

De VMBv kan u helpen de actie in de kijker te zetten. Stuur hiervoor een e-mail naar 

stephanie.bogaert@vmbv.org dan publiceren wij de activiteit op facebook en onze 

webpagina. Maak de dag zelf foto’s van uw actie en plaats ze op Instagram met de hashtags 

#IDoR2017 en #IVMBv. Wie weet komt er wel een verslag van uw actie in Doorkijk 2.0 van 

november 2017!   

Meer 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/ 

Meer weten?  
http://www.internationaldayofradiology.com/  
http://www.worldradiographyday.org/ 
https://www.facebook.com/internationaldayofradiology  
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Actie in de kijker 

Een mooi voorbeeld van een actie op 8 november wordt gesteld door Odisee – de hogeschool die de opleiding tot TMB in 

Vlaanderen inricht – die op die dag voor haar studenten MB een rondleiding door conservator Dr. René Van Tiggelen 

organiseert in het Belgisch Museum voor Radiologie in het militair hospitaal te Brussel. Zelf een bezoekje brengen aan dit 

museum dat de geschiedenis van de radiologie toelicht? Bezoek de website:  http://www.radiology-museum.be/  
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OPROEP – ACTIE VAN DE VMBv: VERKIEZING VAN EEN UITZONDERLIJKE MB’ER! 
Kent u een bijzonder medisch beeldvormer? Iemand die zich onderscheid van collega’s op 
technisch, sociaal, empatisch vlak? Iemand die het verdient om in de kijker gezet te 
worden? Draag uw kandidaat voor door naam, geboortedatum, werkgever/dienst en de 
speciale verdienste toe te lichten in een e-mail naar stephanie.bogaert@vmbv.org . Wie 
weet wint u zelf én deze persoon dankzij uw initiatef een gratis lidmaatschap van de VMBv 
voor 2018! DOEN! 
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Bestuur VMBv 
 

 

 

Om een beroepsvereniging staande te houden is het belangrijk een goed georganiseerd bestuur vol gemotiveerde en 

creatieve geesten in te kunnen zetten. Deze mensen staan vrijwillig en uit passie voor het beroep in voor het dagelijkse 

bestuur van de VMBv: 
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Zoë Boute – ICT kerngroep 

•  Afgestudeerd als TMB: september 2016  

• Werkgever: AZ Sint-Jan Brugge - Dienst Medische Beeldvorming - MRI 

• Motivatie om bestuurslid te worden: Ik wil graag op de hoogte blijven van technologische 

ontwikkelingen en werkwijzen die gebruikt worden in andere centra. Ik vind het ook 

belangrijk om in deze specifieke tak van de gezondheidszorg de beroepsvereniging te 

ondersteunen, waardoor het verder ontwikkelen van het beroep van technoloog hier in 

België mogelijk gemaakt kan worden.  

• Doelstelling binnen het bestuur: Mijn doel is om binnen dit bestuur het ICT platform te 

ondersteunen, zowel de site als ledenadministratie en -registratie, waardoor de 

toegankelijkheid naar en van de VMBv nog beter wordt.  

  

Rien Dieryckx – ICT en EVenementen 

• Afgestudeerd als TMB: oktober 2010.  

• Werkgever: AZ Sint Jan Brugge AV - Dienst Medische beeldvorming - MRI + Adjunct Hoofd 

Radiologie. Vanaf 1september 2017: NexuzHealth (Cegeka): Implementator EPD. 

• Motivatie om bestuurslid te worden: Het is belangrijk dat je als beroepsbeoefenaar een 

vereniging achter je hebt waar je kan op rekenen voor opleidingen, verdedigen van de 

professionele belangen, etc. In het verleden heb ik al enkele keren doeltreffend beroep 

kunnen doen op de VMBv. Daardoor heb ik het belang van beroepsverenigingen leren 

appreciëren. Ik wou me ook engageren in een project waar ik me als persoon kan 

ontwikkelen door het uitbreiden van mijn netwerk. Waar kan ik dit beter doen dan in mijn 

eigen beroepsvereniging? Iedereen kan van elkaar leren, maar we doen het te weinig. Ik 

denk dat een beroepsvereniging het perfect medium kan zijn om mensen met eenzelfde 

interesse samen te krijgen en zo van elkaar te leren.  

• Doelstelling binnen het bestuur: De VMBv laten groeien in het verdedigen van de belangen 

van de medisch beeldvormer. Meer mensen bereiken en overtuigen van de belangen van 

de beroepsvereniging. De vereniging inzetten om mensen samen te krijgen en van elkaar te 

leren.  

   

Willem D’Herde – Wetgeving  

• Afgestudeerd als TMB: juni 2010 

• Werkgever: Jessa Ziekenhuis – Radiologie - MRI 

• Motivatie om bestuurslid te worden: Mijn interesse voor de VMBv is er al sinds ik ben 

afgestudeerd in 2010. Maar destijds functioneerde de beroepsvereniging voornamelijk 

achter de schermen. Na een stillere periode (maar wel met grote verwezenlijkingen cfr. 

erkenning technologen MB) van enkele jaren kwam er eind vorig jaar een nieuwe wind 

doorheen de VMBv waaien. Onder leiding van Stephanie Bogaert en met een hoop energie 

en enthousiasme begon de vereniging aan een nieuw hoofdstuk. Dit was ook mij opgevallen 

en een vernieuwing van mijn lidmaatschap kon dus zeker niet uitblijven. Na enkele weken 

ontving ik al een nieuwsbrief in mijn mailbox. Hierin las ik dat de VMBv op zoek was naar 

kandidaten om het bestuur te versterken. Omdat ik het wel zag zitten om op een grotere 

schaal dan enkel in mijn ziekenhuis de belangen van de TMB'ers te verdedigingen, stuurde 

ik mijn kandidatuur richting Stephanie. Enkele e-mails en een ontmoeting op het Trefpunt 

Stralende Beroepen later werd het officieel: ondergetekende was nieuw bestuurslid van de 

VMBv. 
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Wij zijn op zoek naar  

• 2 personen voor de werkgroep “Drukwerk” 

• Redactie Doorkijk 2.0 (inhoud en lay-out)  

• Promomateriaal: flyers, stickers, visitekaartjes, … 

• 1 bestuurslid voor de ledenadministratie 

 

 

 

Gezien de combinatie met werk en privéleven is het belangrijk dat we alle bestuurstaken optimaal kunnen verdelen. 

Daarom blijven wij zoeken naar enthousiastelingen die zich enkele uren per maand kunnen vrijmaken en die ons team 

willen versterken. De werkdruk wordt weliswaar beperkt door taakverdeling maar inzet en engagement is belangrijk.  

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. 

 

• Doelstelling binnen het bestuur: Binnen de vereniging wil ik mij voornamelijk toespitsen op 

de wetgeving, een moeilijke en complexe materie maar daarom zeker niet minder 

interessant en belangrijk. Momenteel wordt deze pijler gedragen door Philippe Van Laer en 

Gianni Claessens. De bedoeling is dat ik hen ga ondersteunen en zij mij doorheen het 

doolhof van de Belgische en Vlaamse wetgeving gidsen.  

  

Brent Vandermaesen – Evenementen 

• Afgestudeerd als TMB: juni 2016 

• Werkgever: Ziekenhuis Oost-Limburg Genk – dienst Radiologie 

• Motivatie om bestuurslid te worden: Vanaf zodra ik afgestudeerd was, ben ik lid geworden 

van de VMBv. Kort daarna maakte ik de stap om in het bestuur te gaan, enerzijds omdat ik 

het belangrijk vind om mee een sterke beroepsvereniging uit te bouwen, maar anderzijds 

ook om zo te helpen het mooie ‘stralende’ beroep dat we iedere dag uitoefenen uit te 

bouwen. Nog een reden waarom ik uiteindelijk besliste om mee in het bestuur te gaan was 

om vertegenwoordiging te hebben van de provincie Limburg in het bestuur en die is er met 

Willem D’Herde nu zelfs in tweevoud! 

• Doelstelling binnen het bestuur: Specifiek versterk ik de werkgroep Evenementen; in België 

(Vlaanderen) zijn er zeer weinig symposia/ evenementen in vergelijking met onze 

buurlanden. De enige symposia die georganiseerd worden in België worden vaak lokaal 

georganiseerd door de ziekenhuizen zelf om te voldoen aan de permanente vorming 

radioprotectie en deze blijven vaak ook beperkt tot het personeel van een ziekenhuis zelf. 

Samen met de VMBv hoop ik daar verandering in te kunnen brengen en het aanbod aan 

interessante congresdagen uit te breiden. 
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Activiteiten op de planning? Laat het ons weten! 

 

• 20 juni 2017 FANC stakeholder meeting 

• 9 september 2017 Symposium radioprotectie – Centrum Groenhout Torhout 

• 8 november 2017 IDoR 2017 – Dag van de Radiologie 

• 23 september 2017 Siemens User meeting 

• 25-27 september 2017 ESMRMB course PET-MRI – UZ Leuven 

• 18 november 2017 SCOOP Symposium VMBv – UZ Gent 

• 28/02 – 04/03/2018 ECR 2018 – Vienna  

• April 2018  MRI in practice, the course – Salons Carlton Aalst (exacte data nog niet bekend) 

 

 

Agenda 
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In The Picture 

Oplossing van februari: in de editie van februari 2017 van Doorkijk 2.0 werd een 

bijzondere MRI-opname in de kijker gezet, het werk van bestuurslid Stephanie Bogaert. 

Wist u welke groente werd gescand met welke weging? Een spaghettipompoen! Axiaal en 

coronaal in beeld gebracht met een T2-gewogen opname, 2mm coupes, 512 resolutie 

(handig een subject…object dat geen bewegingsartefacten kan veroorzaken)! Leuk weetje: 

anti-artefacten trucje? De lucht in de kern van de pompoen helemaal vervangen door 

water, zo een 500 ml. Injecteren maar! Opnames: Stephanie Bogaert 





Onze sponsors 
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Onze hoofdsponsor 




