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Beste lezer,
Als voorzitter van de beroepsvereniging voor
medisch beeldvormers ben ik zeer verheugd dat we de kaap
van 100 leden bereikt hebben. Er is nog heel wat werk aan de
winkel maar we zijn op goede weg!
In deze editie van Doorkijk 2.0 leest u over ervaringen met
accrediteringsprocedures, met werken in het buitenland of net
andersom, als immigrant werken in België op een dienst
nucleaire geneeskunde. De VMBv heeft de Marcel Brachotprijs
– zeg maar de award voor het beste eindwerk van de bachelor
TMB – uitgereikt en was in Malta aanwezig op de jaarlijkse
vergadering van EFRS waarvan u verslagen vindt. Er staan
volgende maand heel wat activiteiten op de planning: wij
hopen u te mogen verwelkomen op het Trefpunt Stralende
Beroepen of misschien zelfs in Wenen op het ECR 2017?
Veel leesplezier!
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Goedele De Meyer
Adjunct Hoofdtechnoloog Radiologie – UZ Brussel
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Lieven Van Assche
Hoofdverpleegkundige Radiologie
AZ Maria Middelares Gent

ACCREDITERING VAN ZIEKENHUIZEN
Ziekenhuizen kunnen zich in België vrijwillig laten accrediteren door onafhankelijke
auditoren met als doel de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verder te verbeteren. Daartoe
werken de instellingen samen met twee internationale accreditatieorganisaties nl. Joint
Commission International (JCI) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van de Zorg
(NIAZ), die de kwaliteits- en veiligheidsnormen vastleggen en deze toetsen door middel van
een externe en onafhankelijke commissie. We laten bestuursleden Goedele De Meyer
(adjunct hoofdtechnoloog radiologie - UZ Brussel) en Lieven Van Assche
(hoofdverpleegkundige radiologie – AZ Maria Middelares Gent) aan het woord, die
respectievelijk werken in ziekenhuizen die het accrediteringsproces nog doorlopen of al
behaald hebben. (Bron: www.zorgkwaliteit.be)
Tekst en foto’s: Lieven Van Assche en Goedele De Meyer

Wat was jullie eerste reactie toen jullie als leidinggevende op een dienst
Radiologie vernamen dat jullie ziekenhuis zou streven naar een
kwaliteitslabel?
Goedele: “In de eerste plaats was ik blij dat het ziekenhuis alles in het werk stelde om de
best mogelijke kwaliteit op elk moment aan elke patiënt te kunnen geven. Anderzijds
ontstonden er meteen een pak vragen: hoeveel extra inspanning zou dit vergen? Waren de
doelstellingen realistisch en haalbaar binnen de voorziene tijd?”
Lieven: “Ik kan mij daar perfect bij aansluiten. Enerzijds ondersteun je de keuze om de
kwaliteit nog een stap hoger te brengen; het gegeven dat kwaliteit en veiligheid hoog in het
vaandel gedragen worden in het ziekenhuis waar je werkt is fantastisch. Anderzijds voorzie je
meteen heel wat extra werk en (her)organisatie, terwijl het je tegelijk ontbreekt aan ervaring
met buitenlandse auditoren. Er komen heel wat vragen in je op. Waar focust de auditor op en
wie bevraagt men? Wat is de visie van het ziekenhuis en hoe vertaal ik dat naar mijn afdeling?
Waar zijn verbeteringen mogelijk binnen de eigen dienst, zie ik misschien zaken over het
hoofd? Hoe zal het ziekenhuis de voorbereidingen ondersteunen? Hoe krijg je de extra
inspanningen aan je team ‘verkocht’ en hoe krijg je iedereen mee in deze visie?“

Hoe reageerde het team op de aankomende accreditatieprocedure?
Goedele: “Sommigen waren enthousiast, anderen waren sceptisch en nog anderen bleven
aanvankelijk onverschillig, maar stilaan drong het toch door dat de organisatie van de zorg
voor verbetering vatbaar was en probeerde toch iedereen zijn steentje bij te dragen. Een
accreditatieprocedure wordt vrijwillig opgestart maar wil men als instelling financieel gezond
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blijven, dan wordt een geslaagde accreditatie toch een noodzaak, zeker nu de overheid steeds
meer gegevens openbaar vergelijkt zoals de prijzen van onderzoeken, complicaties van
operaties, … Uiteindelijk zal de patiënt een kwaliteitslabel beginnen vereisen. “
Lieven: “Ook bij ons waren de meningen verdeeld, zowel ziekenhuisbreed als op radiologie.
Het secretariaat, de medisch beeldvormers, de radiologen, de poetsdienst, … niemand
ontsnapt aan de accreditatieprocedure en elkeen wordt er op zijn niveau mee
geconfronteerd. Het eerder sceptische publiek onthaalde het initiatief met “We zijn toch goed
bezig?” of “Al dat papierwerk kost toch nodeloos tijd en geld?”. Als hoofdverpleegkundige van
de dienst had ik mezelf voorgenomen er voluit voor te gaan en dat er geen weg terug was: de
keuze in het ziekenhuis was gemaakt. Het team overtuigen van het belang vroeg tijd, maar
naarmate de testaudits dichterbij kwamen raakte elke personeelslid toch meer betrokken.
Uiteindelijk wou niemand een slechte beurt maken.”

Heeft de procedure veel veranderd op jullie diensten?
Goedele: “Het eerste wat de collega’s onderling opmerkten na de invoering van de
ziekenhuisbrede procedures en afspraken, was dat de dienst er netter uitzag. Eindelijk werd
er afscheid genomen van zaken ‘die misschien ooit nog eens van pas zouden kunnen komen’.
Met de logistieke dienst van het ziekenhuis werd afgesproken om de voorraad te
minimaliseren en qua samenstelling te optimaliseren. Door deze twee eenmalige
inspanningen bleken we definitief meer ruimte beschikbaar te hebben op de dienst en in de
onderzoekslokalen. Uiteraard zijn er ook nieuwe zaken geïntroduceerd; zo wordt sindsdien
medicatie gecentraliseerd en achter slot en grendel bewaard. Patiënten zullen voornamelijk
de nieuwe en strikte identificatieprocedure opgemerkt hebben. Controle van de volledige
naam en geboortedatum bij elke stap opnieuw leidde in het begin tot hilarische opmerkingen
als “ik ben niet gek geworden” of “heeft u zo een kort geheugen?”. Intussen kennen heel wat
patiënten de procedure, schept het vertrouwen en leveren ze dan ook spontaan en met de
glimlach de noodzakelijke informatie. Ik kan nog duizend en één zaken opnoemen die
veranderd zijn, maar die intussen zo in de routine zijn opgenomen dat we gaandeweg
vergeten lijken hoe het er vroeger aan toe ging.”
Lieven: “De opgelegde regels focussen op veiligheid: patiëntidentificatie, effectieve
communicatie (SBAR communicatie methode), medicatiebeleid, veilig opereren,
ziekenhuishygiëne en detectie van valrisico’s, maar ook op veiligheid in de ruime zin van het
woord zoals brandveiligheid, reanimatieprocedures, MRI veiligheid, stralingsveiligheid, enz.
Elk werkpunt vereist initiatief, implementatie, opvolging en dagelijkse inspanning van de
mensen op de werkvloer. De actieve bevraging van de patiënt met betrekking tot diens
identiteit moet uiteindelijk een gewoonte worden. Met deze eenvoudige en kosteloze regel is
de kans dat je bij de verkeerde patiënt een RX-foto afneemt een pak kleiner tot zelfs
onbestaand. Als veiligheidsargument kan dat wel tellen vind ik. Een ander belangrijk
actiepunt is de veilige omgang met contraststoffen, zowel op het vlak van stockage,
toediening, behandeling van allergische reacties, extravasatie, taak van de radioloog, …
Procedures opstellen heeft geleid tot meer bewustwording. Meer dan vroeger nog doen we
continue kwaliteitsmetingen door middel van ziekenhuisbrede indicatoren zoals de
maandelijkse controle van de handhygiëne (ringen, nagels, uurwerk, korte mouwen, …) op
alle diensten en regelmatige controles op de aanwezigheid van een zorgbandje bij
gehospitaliseerde patiënten. Specifiek voor de radiologie controleren we bijvoorbeeld het
percentage onderzoeken dat binnen de 24 uur van een gevalideerd verslag voorzien is. Een
andere aanpassing is het ziekenhuisbreed denken. Een mooi voorbeeld hiervan is de
introductiedag voor nieuwe medewerkers: in tegenstelling tot vroeger waarbij de
verschillende beroepsgroepen zoals verpleegkundigen, technologen medisch beeldvorming,
vroedvrouwen, administratief personeel, technisch personeel, poetsdienst, … apart werden
uitgenodigd, worden nu alle departementen tegelijk verwelkomd en is dit meteen een
ziekenhuisbreed kennismakingsplatform.”
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Wat waren op jullie diensten de grootste obstakels?
Goedele: “Het aantal nieuwe softwarepakketten om alle procedures te centraliseren en de
korte tijdsspanne waarin alles diende gerealiseerd te worden waren de grootste hindernissen.
Niet alle collega’s zijn even vertrouwd met het internet of het hele computergebeuren, het
vroeg dus wel wat tijd voor elkeen om ziekenhuisbrede procedures terug te vinden. De
procedures zoals patiëntidentificatie moeten een gewoonte worden en ook dat vraagt tijd en
gewenning, maar de collegialiteit en de bereidheid om de accreditatie te behalen heeft er
uiteindelijk wel voor gezorgd dat collega’s elkaar helpen waar nodig.”
Lieven: “Een van de belangrijke obstakels is inderdaad de tijdsdruk; amper één jaar na de
verhuizing van het ziekenhuis naar een volledig nieuw hoofdgebouw, kregen we een eerste
testaudit van een héél hoog niveau met heel wat werk voor de boeg om 6 maand later voor
de definitieve accreditatie te gaan. De meeste kinderziektes van de verhuizing waren pas
opgelost en daar kwam al een nieuwe bovendien zware uitdaging. Het ziekenhuis heeft
vervolgens vier maanden tijd geïnvesteerd: personeel werd tot het laatste moment
overstelpt met aanpassingen en bijstellingen, ook tijdens de zomervakantie. De verhuizing
was anderzijds ook
een voordeel: de bouwplannen werden voorgelegd aan de mensen van de JCI die
architecturale hindernissen corrigeerden voor de bouwwerken startten. Er zijn ook twee
testaudits doorgegaan in het oude ziekenhuis en vele opmerkingen waren daardoor spontaan
opgelost in de nieuwbouw. Een ander niet evident obstakel was het ziekenhuisbreed
meekrijgen van sommige artsen in het streven naar de accreditatie; mede dankzij druk vanuit
de ziekenhuisdirectie en de Medische Raad is het een succesverhaal geworden. Wat ik ook
wil aanhalen is de taalbarrière. De meeste auditoren zijn Engelstalig; het ziekenhuis heeft voor
de nodige tolken gezorgd omdat de afspraak was dat iedereen moest antwoorden in het
Nederlands. Dit zorgde ervoor dat je meer tijd had om na te denken en dat je je iets
comfortabel voelde.”

Heb je iets bijgeleerd van de hele accreditatieprocedure?
Lieven: “Het proces naar de accreditatie toe was voor mij heel leerrijk en even belangrijk als
het behalen van de accreditatie zelf. Als hoofdverpleegkundige van een dienst radiologie ga je
continu in multidisciplinair overleg. De samenwerking met andere diensten geeft echt een
boost om gemotiveerd verder te werken. Tijdens de week van de testaudit en de eigenlijke
accreditatie werd elke dag een evaluatiemoment gehouden van de dag voordien; de feedback
over positieve maar ook werkpunten heb ik als zeer leerrijk ervaren. We waren geen
opponenten, maar werkten echt samen met JCI voor hetzelfde doel: kwaliteit en veiligheid
voor de patiënt. Een dergelijk proces van kritische reflectie zorgt er ook voor dat oude zaken
eens aangepakt worden, zaken die al jaren uitgesteld worden. Elke oplossing geeft op zijn
beurt weer een extra stimulans en energie.”

Hoe heb je het behalen van het kwaliteitslabel ervaren?
Lieven: “Het moment dat men jou zegt dat het ziekenhuis met glans geslaagd is, is een
fantastische ervaring. Het geeft een héél goed gevoel en enorm veel voldoening dat we het
kwaliteitslabel van JCI behaald hebben, de bekroning van alle geleverde inspanningen en de
bevestiging dat het ziekenhuis de juiste weg is ingeslagen. Eindelijk rendement! De auditoren
kregen na de presentatie van hun eindverslag van het ziekenhuis een set balpennen cadeau
met het opschrift ‘U schreef geschiedenis met ons’ en zo voelt het ook echt. Meteen komt
ook het besef dat je nog maar aan het begin staat, dat pas de eerste hindernis is

genomen. Het duurt drie jaar tot de volgende audit. In de tussentijd is het verleidelijk
om te hervallen in oude gewoontes. Het is de kunst om dit “warm” te houden op je
afdeling en in je ziekenhuis.”
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Heb je tenslotte nog tips voor wie in de aanloop is naar het behalen van een
kwaliteitslabel?
Lieven: “Ten eerste: zonder een duidelijk beleid, visie en aansturing van het ziekenhuis zal je
er niet geraken. Uniformiteit in een ziekenhuis is een belangrijk uitgangspunt van JCI: je moét
afstappen van het denken in eilandjes en zelf ziekenhuisoverstijgend leren denken en werken
om bv. in de nabije toekomst ziekenhuisnetwerken tot stand te brengen en samen te werken.
Je hebt op het niveau van de afdeling én het ziekenhuis voortrekkers en ondersteuning nodig;
zo organiseerde ons ziekenhuis intern ‘testtracers’ om elk personeelslid vertrouwd te maken
met de manier van vraagstelling, te wijzen op aandachtspunten, … het geeft meer
zelfvertrouwen tijdens de eigenlijke audit. Ten tweede is het als hoofdverpleegkundige
belangrijk dat je de mensen op je afdeling actief laat deelnemen aan dit project:
betrokkenheid leidt tot inzet en dus tot succes. Ten derde: te veel verandering ineens is niet
goed; mensen hebben tijd, gewenning en ademruimte nodig. Wat ik iedereen tenslotte kan
aanraden is om meer ‘over het muurtje’ te durven kijken. Het is heel interessant om te zien
hoe andere radiologiediensten bepaalde problemen oplossen. Als je dit niet doet moet je
individueel het warm water heruitvinden en dat is enorm tijdrovend.”

Meer weten? http://www.zorgkwaliteit.be
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INTERVIEW
Als Belgisch medisch beeldvormer werken in het buitenland
Anke De Bock studeerde in 2013 af als Technoloog in de medische beeldvorming. Na een
korte passage in het AZ Sint Lucas te Gent (CT en MRI) besliste deze medisch beeldvormer
het Belgische vlakke land te ruilen voor het berglandschap van Oostenrijk.

Ben je meteen naar het buitenland getrokken na je studies of ben je
professioneel eerst in België gestart?
Anke: “Na mijn afstuderen in 2013 als professionele bachelor in de medische beeldvorming
besloot ik mijn studies verder te zetten om als technoloog mijn horizonten te kunnen
verbreden. Gezien een masteropleiding nog niet tot de mogelijkheden behoort in België was
ik genoodzaakt het buiten onze landsgrenzen te zoeken. Sommigen trekken hiervoor naar
Ierland, ik verkoos Oostenrijk. In 2016 studeerde ik aan de Hogeschool Campus Wien af als
Master in de medische beeldvorming.”

Vanwaar de keuze voor Oostenrijk?
Anke: “Tijdens mijn opleiding te Brussel koos ik voor een Erasmusprogramma. Dit verliep in
de school waar ik nadien mijn masteropleiding gevolgd en volbracht heb. Ik heb dan een jaar
aanloop genomen om de taal en de omgeving te leren kennen en om al een beetje
beroepservaring op te doen. Helemaal alleen naar een land vetrekken is en blijft nog steeds
een grote stap. Elke keer dat ik in het vliegtuig stap richting familie en vrienden, of dat een
deel van de familie hier op bezoek komt, doet dat me deugd. Doordat ik de taal hier vrij snel
heb opgepakt en mij geïntegreerd heb in het culturele leven, was het eenvoudiger om ook
met mensen van hier snel in contact te zijn.”

Waar werk je momenteel? Wat zijn je taken/verantwoordelijkheden?
Anke: “Ik werk op dit moment in het privé ziekenhuis Göttlicher Heiland in Wenen waar ik
een grote verantwoordelijkheid heb in de MRI-afdeling. Samen met het diensthoofd heb ik de
protocollen opgesteld en de inscholing van de collega’s doorgevoerd. Ik heb cursussen
gevolgd om de veiligheid te garanderen en heb stage gelopen bij Siemens om ook even het
leven van een applicatiespecialist te leren kennen. In het team roteer ik ook mee tussen de
verschillende modaliteiten CT, angiografie en RX.”

Wat zijn de grootste obstakels geweest bij je aanstelling?
Anke: “Het moeilijkste was in het begin om een overzicht te krijgen van de overmaat aan
documenten die noodzakelijk was om mijn Belgisch diploma van TMB te laten erkennen.”

Wat zijn de grootste verschillen met werken in België? Krijg je er extra kansen
die je in België denkt niet te hebben gekregen?
Anke: “De taken als technoloog zijn in Oostenrijk dezelfde als die in Belgische instituten. Het
grote verschil is dat er heel meer radiologische centra exclusief voor ambulante patiënten ter
beschikking zijn.”

Wat met de toekomst?
Anke: “Met deze masteropleiding gaan weer heel wat deuren open. Het zal er vanaf hangen
welke uitdaging mij tegemoet zal komen welke richting ik uit zal gaan, onafhankelijk van het
land. Op dit moment zijn er heel wat mogelijkheden om in research, het onderwijs, of de
bedrijfswereld te gaan werken of om zelfs een leidinggevende positie in te nemen.”
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INTERVIEW
Als buitenlands medisch beeldvormer werken in België
Lídia Sara Da Silva is afkomstig uit Portugal en werkt sinds 2014 in het ULB Hôpital Erasme.
Ze behaalde haar Bachelor in de nucleaire geneeskunde na vier jaar opleiding aan de
Superior School of Health Technologies van Porto. Om in België te kunnen werken voldeed
haar diploma niet, gezien in België ook de opties conventionele radiologie, CT en MRI in de
opleiding waren opgenomen in tegenstelling tot in Portugal. Na een extra stage in het
Institut Paul Lambin/Hôpital Erasme van 500 uur (6 maanden) binnen deze modaliteiten
en een praktisch en theoretisch examen – opgelegd door de erkenningscommissie
Technoloog Medische Beeldvorming - behaalde zij haar gelijkvormigdheidsattest en kon ze
aan de slag in België als medisch beeldvormer.

Wanneer en waar studeerde je af? Ben je je loopbaan meteen in Portugal
gestart of meteen na je afsturderen naar België gekomen?
Lídia: “Ik studeerde af in Portugal in juni 2013 en startte nog diezelfde zomer met een
intensieve cursus Frans. In november 2013 kwam ik naar België, op zoek naar een job. In het
begin verbleef ik bij vrienden en zo leerde ik meteen ook wat Nederlands.”

Wat was je motivatie om naar België te verhuizen?
Lídia: “Ik wou heel graag aan de slag op een dienst nucleaire geneeskunde. Helaas is het in
Portugal zéér moeilijk om dergelijke job te vinden, zeker als je geen ervaring hebt. Het was
natuurlijk geen evidente keuze mijn land, familie en vrienden achter te laten voor een job,
maar het was de enige optie als ik professioneel succes wou. Het zou een enorme
teleurstelling voor mezelf geweest zijn te weten dat ik vier jaar gestudeerd had om
uiteindelijk niet het beroep van medisch beeldvormer uit te oefenen. En dus ging ik op goed
geluk solliciteren in België, het land dat ik tijdens mijn Erasmusstage al had leren appreciëren
omwille van de ‘multiculturele cultuur’; het leek me een heel cosmopolitisch land en dat
prikkelde mijn nieuwsgierigheid om er ook echt te gaan wonen.“

Wat zijn de grootste obstakels geweest bij je aankomst in België?
Lídia: “Ik had een aantal interessante sollicitatiegesprekken in Vlaanderen; helaas wordt
binnen de Vlaamse Gemeenschap geen personeel aangeworven zonder het
gelijkvormigheidsattest voor het diploma. In Brussel deden ze dat wel, zo zag ik bij heel wat
Portugese collega’s. Ik moest aanvankelijk dus wachten tot er een vacature in het Brusselse
verscheen zodat ik tenminste aan mijn stage kon beginnen om het diplomaequivalent te
behalen. Eén jaar na mijn aankomst in België gebeurde dat eindelijk, in 2014. Het was dus een
moeilijk startjaar voor mij, maar ik greep dat jaar aan om Nederlands te leren en ik werkte
twee maanden in een café in Brussel om ook het Frans beter onder de knie te krijgen en de
mensen en het land te leren kennen.”

Wat met het taalverschil?
Lídia: “Tijdens mijn Erasmusstage te Brussel, sprak en schreef ik altijd in het Engels. Ik deed
toen ook een stage in het Institut Jules Bordet waar ik een beetje Frans leerde (ik had ook drie
jaar Frans gehad op de middelbare school.). Na mijn afstuderen en na mijn aankomst in
België, volgde ik een intensieve zomercursus Frans en nadien een taalbad Nederlands. Nadat
ik was aangenomen in het Brusselse ziekenhuis, bleef ik avondlessen Nederlands en Frans
volgen om beide te perfectioneren. Ik leer ook heel veel bij van het dagelijkse contact met
collega’s en patiënten.”
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Wat vind je van de Belgen? Buitenlanders vinden ons vaak eerder introvert en
gesloten?
Lídia: “Ik geloof dat elk land zowel introverte als extroverte mensen huisvest en België is geen
uitzondering. De Brusselaars zijn alvast zeer open minded en zeer warm,. Mijn Belgische
collega’s zijn als familie voor me, zeer vriendelijk en warm. De Vlamingen zijn inderdaad iets
koeler, maar ik heb owel in Vlaanderen als in Wallonië. ongelooflijke mensen ontmoet.”

Waar werk je momenteel? Wat zijn jouw taken/ verantwoordelijkheden?
Lídia: “Ik werk als medisch beeldvormer op de afdeling nucleaire geneeskunde, dienst PET
SCAN Service van het
ULB Erasme Hospital. Ik doe er onthaal van patiënten,
veiligheidsinterviews, plaats infusen, dien radioactieve stoffen en farmaceutische producten
toe, doe acquisitie en reconstructie van beelden. Ik werk ook nauw samen met artsen voor
wat betreft het technische gedeelte van klinische studies.“

Verschilt dit van de verantwoordelijkheden die je zou krijgen in Portugal?
Lídia: “Toen ik afstudeerde in 2013 was de opleiding nog steeds gesplitst: je koos of voor vier
jaar opleiding NuGen, of voor vier jaar Radiologie of voor vier jaar Radiotherapie. Er bestond
geen polyvalente opleiding. Vandaag bestaat die wel, net zoals in België met dat verschil dat
de opleiding 4 jaar duurt in plaats van 3 jaar. Verpleegkundigen kunnen in Portugal niet aan
de slag op een dienst medische of nucleaire beeldvorming, wat in België wel het geval is; alle
zorgkundige taken die gerelateerd zijn aan het diagnostisch onderzoek zoals het plaatsen van
een infuus en injectie van intraveneuze contraststoffen worden er dan ook exclusief door
medisch beeldvormers uitgevoerd.”

Hoe zie jij je toekomst? Blijf je in België of ga je terug naar Portugal? Geloof je
dat België goede mogelijkheden biedt voor medisch beeldvormers om een
carrière uit te bouwen?
Lídia: “Ik geloof dat mijn toekomst in België ligt. Een Portugese uitdrukking stelt dat naarmate
de tijd verstrijkt ook roots gevormd worden. Ik heb hier mijn vriend leren kennen, zijn familie,
de collega’s, nieuwe vrienden, mijn voetbalteam, … ik heb hier in België een nieuw leven
opgebouwd. Het wordt dus steeds moeilijker om België te verlaten en terug naar Portugal te
keren: hier heb ik een betere job, betere arbeidsvoorwaarden, wordt ik niet uitgebuit.
Uiteindelijk willen veel migranten wel terugkeren naar hun land, hun familie en hun vrienden,
maar dat zie ik mezelf niet te doen. Op Europees niveau biedt België eerlijk gezegd niet de
meest interessante carrièremogelijkheden voor medisch beeldvormers, maar in de toekomst
ga ik nog verder studeren om jobkansen en professionele groei na te jagen.”
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De nieuwe lichting Technologen medische
beeldvorming, klaar voor het werkveld.

MARCEL BRACHOT PRIJS
Uitgereikt voor de beste bachelorproef TMB van AJ 2015-2016 Odisee
Op 3 december 2016 tijdens de Plechtige Proclamatie van academiejaar 2015-2016 van de
professionele bachelor tot Technoloog medische beeldvorming, reikte de VMBv naar
jaarlijkse gewoonte de Marcel Brachotprijs uit aan de schrijvers van de beste bachelorproef.
Jade Van de Vel en Zoë Boute wonnen de geldprijs van 250 EUR en één jaar gratis
lidmaatschap van de beroepsvereniging voor hun eindwerk met als titel ‘De diagnostische
accuraatheid van Diffusion Tensor Imaging (DTI) en Susceptibility Weighted Imaging (SWI)
bij de ziekte van Parkinson’.
Tekst: Jade Van de Vel en Zoë Boute
Titelfoto: Patrick Palmans

Jade Van de Vel (l) en Zoë Boute (r)

Huidige gouden standaard: DaT + PET
De ziekte van Parkinson (PD) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende
neurodegeneratieve aandoening. PD wordt klinisch gedefinieerd door hoofzakelijk de typisch
asymmetrische aanwezigheid van bradykinesie, rusttremor en stijfheid. Voor diagnostiek door
middel van medische beeldvorming is de gouden standaard vandaag Single Photon Emission
Computed Tomography (SPECT), meer bepaald de DaT-scan. De DaT-scan is echter niet in
staat om verschillende parkinsonismen van elkaar te onderscheiden; er zijn naast de ziekte
van Parkinson ook nog andere aandoeningen waarbij een vermindering van dopamine
optreedt en gevisualiseerd wordt. Om een onderscheid te kunnen maken tussen de
verschillende parkinsonismen wordt daarom gebruik gemaakt van 11C-raclopride Positron
Emission Tomography (PET). Vaak is de combinatie van deze twee onderzoeken noodzakelijk
om een definitieve diagnose te kunnen stellen. Gezien de hoge kostprijs, het gebruik van
radioactieve isotopen en de lange tijdsduur van het onderzoek is het relevant alternatieven te
onderzoeken. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is minder tijdsintensief, niet
stralingsbelastend en heeft een lagere kostprijs dan de DaT-scan, maar is MRI ook een
effectieve techniek voor de diagnostiek van PD?
SWI: onderzoek van pathologische ijzeraccumulatie
Susceptibility Weighted Imaging (SWI) is een MRI-techniek die zeer gevoelig is voor kleine
veranderingen in de lokale magnetische susceptibiliteit en die dus metaalartefacten – die bij
PD het gevolg zijn van pathologische ijzeraccumulatie in de substantia nigra (SN) zoals
aangetoond door autopsie - markeert als een lokale hypointenseiten. Nigrosoom-1 –
gelokaliseerd in het caudale en mediolaterale deel van de SN – is het meest aangedaan bij
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Fig 1: Zwaluwstaartconfiguratie in de substantia
nigra

PD met in dit gebied de meeste degeneratie van dopaminerge cellen. Bij patiënten met PD
onderzoekt men door middel van SWI de degeneratie van nigrosoom-1 op zoek naar een
hyperintens signaal in de vorm van een zwaluwstaart (fig 1). Het ontbreken van deze
configuratie in de binnenstructuur van de SN kan wijzen op een gedegenereerd nigrosoom-1.
Naast onderzoek van pathologische ijzeraccumulatie door middel van SWI, wordt PD ook
gekenmerkt door een verminderde fractionele anisotropie (FA).
DTI: onderzoek van verminderde fractionele anisotropie
Diffusion Tensor Imaging (DTI) is een MRI-techniek die gevoelig is voor diffusie van
watermoleculen en waarbij diffusiepatronen in een 3D-beeld worden weergegeven. Vrije of
isotrope diffusie vindt in alle richtingen gelijkmatig plaats. Waar obstakels bestaan zoals
axonale verbindingen in de hersenen, heeft waterstof de neiging om zich evenwijdig aan en
langsheen dergelijke vezelstructuren te verspreiden; diffusie is dan niet in alle richtingen
gelijk. Dit is anisotrope diffusie. Bij neurodegeneratief celverlies in nigrosoom-1 worden
dergelijke diffusieobstakels verwijderd. DTI brengt de verhoogde diffusie en de verminderde
fractionele anisotropie (FA) in beeld, uitgedrukt als een getal van 0 tot 1 (respectievelijk
perfect isotroop en anisotroop). Hoe dichter de FA-waarde bij nul ligt, hoe meer
neurodegeratie en hoe groter de kans dat de patiënt lijdt aan PD.

Fig 2: ROI in pars rostrale, media en caudale van
de substantia nigra voor FA-bepaling op axiale
DTI.

Fig 3:ROC-curve, sensitiviteit en specificiteit van
de DTI data in de 3 ROIs bij

Resultaten eigen onderzoek
De steekproef telde 34 personen. Eerst werd de finale diagnose van de neuroloog – op basis
van een geheel aan onderzoeken – vergeleken met het resultaat van de DaT-scan om de
accuraatheid van de DaT-scan te bepalen. Vervolgens werd het resultaat van de SWI en DTI
vergeleken met het resultaat van de DaT-scan (Tabel 1).
De SWI werd in 2 axiale vlakken beoordeeld, eens parallel met het corpus callosum (SWI1) en
eens parallel aan de posterieure zijdes van pons en mesencephalon (SWI2).
Voor de DTI werden 3 ROIs geplaatst in de substantia nigra (fig. 2); per ROI werd de
sensitiviteit en specificiteit berekend door middel van een ROC analyse (fig. 3). De FA-waarden
lagen zeer verspreid tussen 0 en 1, zowel bij patiënten mét als zonder PD. De curves liggen
dicht bij de referentielijn, dit wijst erop dat binnen deze steekproef DTI waardeloos was voor
diagnostiek en onderverdeling in subcategorieën van PD.
SENS

DaT
100,0%

SWI 1
78,8%

DTI
/

84,6%

SWI 2
100,0
%
78,6%

SPEC

84,2 %

ACC

91,2%

81,5%

89,3%

/

/

Tabel 1: vergelijkende tabel voor de accuraatheid, sensitiviteit en specificiteit van de DaT-scan versus SWI en DTI voor de diagnostiek
van PD.

Conclusie
De DaT-scan is accurater dan MRI voor de diagnostiek van Parkinson. Optimalisatie van de
SWI- en DTI-sequentie en een grotere steekproef is noodzakelijk.

Contactinfo:
Jade Van de Vel:
jadevandevel@hotmail.be
Zoë Boute:
zoe_boute@hotmail.com
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EFRS Annual Meeting Malta

Griet Alleman, VBMv-verantwoordelijke
voor internationale contacten: “Iedereen
gaat naar huis met een volle rugzak
informatie en werkmateriaal, klaar voor een
nieuw werkjaar binnen de wereld van
medische beeldvorming in zijn of haar land.”

In het weekend van 8 tot 11 november 2016 reisde Griet Alleman af naar Malta om er
de stem van de VMBv en haar leden te vertegenwoordigen op de Annual Meeting van
de European Federation of Radiographer Societies (EFRS), 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 37 beroepsverenigingen en meer dan 8000 studenten
medische beeldvorming van 54 scholen verspreid over Europa. Als lid van de VMBv
bent u automatisch ook lid van EFRS; de VMBv betaalt daartoe een bijdrage. Een
overzicht van wat op deze tweedaagse Algemene Ledenvergadering wordt besproken.
Tekst: Griet Alleman
Foto: EFRS
Op vrijdag 11 november 2016 te Malta ging de 9de Algemene Ledenvergadering van
start met een openingswoord van de huidige voorzitter Hakon Hjemly en een
voorstelling van de niet minder dan 30 deelnemende beroepsverenigingen en
hogescholen, goed voor 42 afgevaardigden. Elke Algemene Ledenvergadering kent een
aantal vaste agendapunten: de goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene
Ledenvergadering, een financiële evaluatie door het Finance Committee, voorstelling
van het actieplan van het voorbije en voor het komende werkjaar op educatief vlak door
de Educational Wing en de stemming over nieuwe beroepsverenigingen die willen
toetreden tot EFRS.
Daarnaast werden dit jaar ook de interne regels en enkele documenten aan een
kritische groepsdiscussie onderworpen, zoals het EQF level 7 benchmark document(1) en
het policy document(2). De leden van de expertcommitees voor medische beeldvorming,
radiotherapie en nucleaire geneeskunde werden voorgesteld. Daarnaast werd ook een
nieuw Election and Finance Committee verkozen.
In de avonduren wordt steeds een toeristische activiteit en diner georganiseerd,
enerzijds ontspannend na zo een marathonvergadering, anderzijds een ideaal
netwerkmoment. Dit jaar mochten alle deelnemers Valetta, de hoofdstad van Malta
verkennen. Volgend jaar in Madrid is de VMBv er ongetwijfeld terug bij om jouw stem te
vertegenwoordigen!
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(1) Het EQF (European Qualifications Framework) level 6 benchmark document is een beschrijving, goedgekeurd door
de EFRS General Assembly en European Society of Radiology (ESR), van de minimale kennis, vaardigheden en
competenties waaraan elke medisch beeldvormer in Europa moet voldoen. Het is een tool die helpt bij de
communicatie tussen en ontwikkeling van de verschillende kwalificatiesystemen en curricula die bestaan in Europa
door gebruik van referentieniveaus (level 1-8). Elk van de acht Europese referentieniveaus wordt beschreven in
termen van leerdoelen: kennis, vaardigheden en competenties. Het benchmark document voor level 7 is in
ontwikkeling.
(2) Het policy document ondersteunt het werk van bij EFRS aangesloten beroepsverenigingen op nationaal niveau
door middel van zogenaamde ‘statements’ bv. over continue professionele ontwikkeling, evidence based practice, …
Al deze documenten zijn in te lezen op de website van EFRS.

Meer weten? http://www.efrs.eu/publications

INZICHT IN HET ORGANOGRAM VAN DE EFRS BOARD:

Aan het hoofd staat de ‘Executive board’, die in 2014 tijdens de Algemene Vergadering te
Coimbra (Portugal) werd verkozen voor een periode van drie jaar (tot november 2017). Zij zijn
belast met het dagelijkse management van de federatie.
• President: Hakon Hjemly (NOR) / Vice-president: Dr Jonathan McNulty (IRL)
• Treasurer: Vasilis Syrgiamiotis (GRC)
• Board members: Charlotte Beardmore (GBR) / Paul Bezzina (MLT)
Het ‘advisory committee’ bestaat uit leden van de executive board van de vorige legislatuur;
dit committee staat de leden van de executive board met raad en daad bij.
• Graciano Paulo (PRT) / Sija Geers-van Gemeren (NLD) / Sandie Mathers (GBR)
De CEO draagt de eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van de onderneming.
• Dorien Pronk-Larive (NLD)
De EFRS educational wing is de opvolger van HENRE (Higher Higher Education Network for
Radiography in Europe) ter ontwikkeling van opleiding en research in medische beeldvorming
in Europa. De educational organiseert het parallelle seminarie voor medisch beeldvormers op
het European Congress of Radiologie (ECR) te Wenen.
• Andrew England (GBR) / Eija Metsälä (FIN) / Thom Roding (NLD)
Daarnaast worden per modaliteit Expert Committees samengesteld.
Meer weten? https://www.efrs.eu/board
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IDoR 2016
Ook in 2016 werd 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). Hoewel
bij ons nog wat onbekend, konden medisch beeldvormers overal ter wereld deze dag
aangrijpen ter promotie van hun beroep. Een fotoverslag van de meest ludieke actie: de
IDoR Cake competition, georganiseerd door de ESR met een gratis ticket voor ECR 2017 voor
de winnaar! Stemmen kon via instagram #IDoR2016.
Foto’s: http://www.worldradiographyday.org/ (gepuliceerd met toestemming van Mr. Simon
Lee – PR & Media Dpt ESR

En de winnaar is…!

Christina Harter-Felszeghy bakte samen met haar vader, hoofdradioloog van het Little Rock Arkansas USA, de winnende cake!
“We wilden vooral de unieke skill van een radioloog om in het lichaam van de mens te kijken in de verf zetten. Daarnaast
hebben we verschillende modaliteiten gebruikt (RX en PET/CT). We ontworpen een inwendig skelet om cross-sectional
imaging te benadrukken. We hebben een hele dag gespendeerd aan het bakken en vormgeven van deze taart tot organen en
botten met als doel de anatomie zo accuraat mogelijk weer te geven, al moest ik mijn vader intomen. Wanneer je de cake
doorsnijdt krijg je een stuk van de longen, het hart, de lever, de milt, de nieren, galblaas of pancreas te eten, tot groot jolijt bij
het verorberen op de dienst. Niet onbelangrijk: de cake bestond uit chocolade en vanille cake met een chocolade ganache. De
combinatie van mijn vaders medische kennis en mijn baktalent hebben de winnende combinatie voortgebracht, een echte
viering van IDoR2016! Bron: http://blog.myesr.org/cake-winner/
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Verdienstelijke verliezers:

Andere activiteiten
In Algerije werd naast een conferentie ook een loopwedstrijd georganiseerd om het bewustzijn rond borstkankerscreening bij
het publiek te vergroten, in Argentinië kon elke medisch beeldvormer een online cursus ‘beeldvorming van de borst’ volgen, in
Kroatië werden vrouwen uit de regio rond Rejika uitgenodigd voor een lezing over borstkanker, ook in Congo en El Salvador
werden meetings rond de pathologie georganiseerd, in Indonesië konden studenten een film bekijken over de geschiedenis
van de radiologie, … kortom wereldwijd werden acties gepland in het kader van IDoR 2016.

OPROEP ACTIES INTERNATIONAL DAY OF RADIOLOGY 2017 !!
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?
In 2017 wil de VMBv ook voor het eerst haar steentje bijdragen aan deze viering. Eens het thema bekend is zal de VMBv dit
bekend maken via de website en haar facebookpagina. Alle ideeën voor nationale acties mogen gepost worden op
stephanie.bogaert@vmbv.org !

Meer weten?
http://www.internationaldayofradiology.com/
https://www.facebook.com/internationaldayofradiology
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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 dagelijks
bestuur van de VMB:
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Voorstelling bestuursleden:
Stephanie Bogaert – Voorzitter en redactie Doorkijk 2.0
Technoloog medische beeldvorming - MRI Research assistent GIfMI * en UZ Gent / Gastdocent Odisee
*(Ghent Institute for functional and metabolic imaging)

Femke Podevyn – Secretaris en ledenadministratie
Technoloog medische beeldvorming - Imaging analyst bij Icometrix Leuven
Lieven Van Assche – Penningmeester en sponsoring
Verpleegkundige - Hoofdverpleegkundige Radiologie AZ Maria Middelares Gent
Philippe Van Laer – Internationaliseirng en wetgeving
Verpleegkundige – Docent Odisee
Gianni Claessens – Wetgeving en sponsoring
Technoloog medische beeldvorming - Hoofdtechnoloog Radiologie AZ Oudenaarde vzw
Griet Alleman – Internationalisering en ICT kerngroep
Technoloog medische beeldvorming – Dienst MRI UZ Gent
Goedele De Meyer – Evenementen en onderwijs
Technoloog medische beeldvorming – Adjunct Hoofdtechnoloog Radiologie UZ Brussel / Gastdocent
Odisee
Zoë Boute – ICT kerngroep
Technoloog medische beeldvorming – Dienst MRI AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Rien Dieryckx – ICT kerngroep
Technoloog medische beeldvorming – Hoofdtechnoloog Radiologie en projectleider KWS-RIS
implementatie AZ Sint-Jan Brugge
Willem D’Herde – Wetgeving
Technoloog medische beeldvorming – Dienst MRI Jessa Ziekenhuis Hasselt

Gezien de combinatie met werk en privéleven is het belangrijk dat we taken 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 is belangrijk.

Wij zijn op zoek naar
• 2 redacteurs voor Doorkijk 2.0 (inhoud en lay-out)
• 1 persoon om het team Evenementen te versterken

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.
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Agenda
•

1-5/03/2017

ECR 2017 / Vienna, Austria

•

24 maart 2017

SMRT congres / Amsterdam, Nederland

•

28 maart 2017

Trefpunt Stralende Beroepen / Brussel, België

ECR 2017

Ook aanwezig op het ECR in Wenen?
Kom dan zeker naar de sessie ‘EFRS meets Belgium’ op vrijdag 3 maart om 14u00 in
auditorium K!

Friday, March 3, 14:00–15:30, Room K: EFRS meets Belgium
Presiding: H.H. Hjemly; Oslo/NO - S. Bogaert; Ghent/BE - A. Tempels; Lodelinsart/BE
Moderators: G. Alleman; Beernem/BE - J.-L. Greffe; Lodelinsart/BE
•

Introduction - H.H. Hjemly; Oslo/NO - S. Bogaert; Ghent/BE - A. Tempels; Lodelinsart/BE

•

A picture of the radiographers’ profession and education - P. Van Laer; Lovendegem/BE

•

Belgium: the beautiful ‘city’ - K. Van Belle; Sint-Andries/BE

•

Patient safety and quality improvement in Belgian radiology departments - S. Germonpré;
Brussels/BE

•

Radiation protection in Belgium - O. Bran; Louette-Saint-Pierre/BE

•

Panel discussion
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TREFPUNTSTRALENDE BEROEPEN 2017
Bent u tewerkgesteld op een dienst medische beeldvorming of
nucleaire geneeskunde? Kom dan zeker naar het jaarljiks congres van de
VMBv in samenwerking met Imago. Als lid van de VMBv krijgt u een
korting van 25 euro op het inschrijvingsgeld!
Deze editie focust op alle aspecten van de radiologie bij oorlogs- en
terreursituaties: de rol van urgente diagnostische en interventionele
radiologie bij een provinciaal noodplan, maar ook bij de revalidatie en
identificatie van slachtoffers.

08:30

ONTHAAL

DE ROL VAN RADIOLOGIE BIJ VELDWERK
09:00
09:20
09:50
10:25

Inleidend woord
Het medisch interventieplan 2017:
organisatie van de medische hulpverlening bij noodsituaties
Ondersteuning bij internationale hulpvraag door B-FAST
Radiologie in oorlogsgebied

11:00

KOFFIEPAUZE

Voorzitter VMBv

Dhr. Kris Spaepen
Dhr. Tom Beeckmans
Adj-chef Frederik De Keyzer

DE ROL VAN SPOED- EN INTERVENTIONELE RADIOLOGIE
11:25
12:05

Spoedradiologie en organisatie van de radiologie bij noodsituaties
Acute geneeskunde: interventionele behandelingsopties

12:45

ALGEMENE LEDENVERGADERING VMBv
LUNCHPAUZE

Dr. Koenraad Nieboer
Dr. Tom De Beule

DE ROL VAN RADIOLOGIE BIJ REVALIDATIE EN IDENTIFICATIE
14:00
14:40
15:20

15:50
16:00

De rol van medische beeldvorming ter voorbereiding van
traumachirurgie
De rol van MRI bij follow-up: evaluatie van hersentraumata
De rolv an radiologie en forensische geneeskunde bij
post-mortem identificatie
Afsluitend woord
RECEPTIE EN BIERDEGUSTATIE

Prof. Dr. Stefaan Nijs
Dr. Süleyman Sener (onder
voorbehoud)
Dhr. Walter Coudyzer
Voorzitter VMBv

INSCHRIJVEN? http://tinyurl.com/trefpunt2017
Als lid betaalt u 85 EUR inclusief lunch en receptie.
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In The Picture
Voor deze editie van Doorkijk hebben we een MRI opname in de kijker gezet. Kunnen jullie raden welk object hier te zien
is? Misschien zelfs welke sequentie werd gebruikt? Het antwoord krijgt u in de volgende Doorkijk 2.0! Ook een bijzonder
staaltje van medische beeldvorming te delen? Laat het ons weten via stephanie.bogaert@vmbv.org en misschien zetten

wij jouw opnames wel In The Picture!
Opnames: Stephanie Bogaert

Oplossing van november: in de editie van november 2016 van Doorkijk 2.0 schoven we jullie een bijzondere faceopname
van een röntgenfoto onder de neus, het werk van bestuurslid Philippe Van Laer. Op de profielopname is het juiste
antwoord duidelijk te zien: het zijn diverse vogelkoppen!
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Volg ons!
... en blijf op de hoogte van nieuwtjes uit de wereld van MB!

http://www.facebook.com/VMBv

https://vmbv.org
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