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EDITO 
   Beste lezer, 

 Zoals de eerste schooldag betekende september 

ook voor de VMBv een frisse start. Met veel plezier presenteer ik 

u vandaag voor het eerst sinds lange tijd ons magazine, in een 

nieuw jasje: Doorkijk 2.0! U ontvangt terug drie maal per jaar 

verslagen van evenementen, achtergrondartikelen, foto's, ... met 

in dit nummer onder andere aandacht voor de acties van de 

VMBv op het European Congress of Radiology (ECR) in Wenen. 

De VMBv werkt hard, maar deed dit de laatste jaren vooral achter 

de schermen bij gebrek aan mankracht. Ik wil u van harte 

bedanken dat u de beroepsvereniging bent blijven steunen. Al is 

de basis vrijwilligerswerk, uw financiële bijdrage is van het 

grootste belang om naar buiten te kunnen treden en willen we 

bijvoorbeeld de VMBv vertegenwoordigen op het ECR 2017 en 

de bijhorende beurs bezoeken op zoek naar sponsors, een stand 

opbouwen voor het congres, Doorkijk printen, reiskosten 

vergoeden, …  In ruil is het mijn voornemen als nieuwe voorzitter 

het recht op informatie te garanderen. Verzeker daarom dat uw e-

mailadres bij ons gekend is door een een e-mail te sturen naar 

onze secretaris femke.podevyn@vmbv.org. Ik wens u veel 

leesplezier! 

Collegiale groeten, 

Stephanie Bogaert 

Voorzitter VMBv 
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OVERDRACHT 

VOORZITTERSCHAP 
Tekst: Jessy De Muynck 

Foto's: Lieven Van Assche - Patrick Palmans 

  

Net geen tien jaar. Zo lang was Gianni Claessens voorzitter van de 

Vereniging voor Medisch Beeldvormers. Een prestatie op zich! Dat 

vonden wij een goede reden om hem en opvolger Stephanie 

Bogaert te interviewen voor Doorkijk 2.0. 
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INTERVIEW 
VMBv-voorzitter Gianni Claessens geeft de fakkel door. 

Nu Gianni Claessens recent het voorzitterschap van de VMBv heeft 

doorgegeven, kijken we graag eens terug naar de periode (2007 - 

2016)  waarin hij aan het roer stond  en een aantal belangrijke 

veranderingen teweeg bracht binnen het beroepslandschap van de 

medische beeldvorming. Hoog tijd voor een interview  met de 

persoon die veel tijd en energie gespendeerd heeft om deze 

evoluties mogelijk te maken. 

Het is met een dubbel gevoel dat ik terugkijk op mijn periode als 

voorzitter van de beroepsvereniging. Enerzijds is het een enorm 

boeiende en leerrijke ervaring geweest die mijn visie op de toenmalige, 

huidige en ook toekomstige evoluties binnen de medische beeldvorming 

serieus opengetrokken heeft. Het heeft mij de kans geven om eerstelijns 

een aantal zaken in beweging te zetten en te veranderen in het belang 

van onze betrokken beroepsgroepen. Het heeft mij ook de opportuniteit 

geboden om voor onze beroepsvereniging een netwerk op te bouwen 

waarmee we de nodige stappen vooruit kunnen zetten. 

 

 

  

 

Hoe kijk je terug op jouw jaren als voorzitter van de VMBv?  
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Anderzijds is het ook een periode geweest die er bij momenten “serieus 

op inhakt”. Het vraagt veel van je persoonlijke tijd en energie, te meer 

omdat het allemaal voor het grootste gedeelte op vrijwillige basis 

gebeurt. Dat is ook de reden waarom ik na bijna 9 jaar de fakkel wens 

door te geven. Enkele ingrijpende veranderingen op professioneel en 

familiaal vlak zorgden ervoor dat ik nog onvoldoende tijd en energie kon 

spenderen aan de “dagelijkse werking” van de beroepsvereniging. 

Maar als we de optelsom maken zijn het uiteraard de positieve effecten 

die het voorzitterschap met zich meebrengen die danig de bovenhand 

halen. Ik ben trots en blij dat ik het kunnen en vooral mogen doen heb! 

 

 

Wat zie jij als jouw grootste verwezenlijking(en) in jouw jaren als 

voorzitter van de VMBV? 

 

Ik ben enorm trots dat we met de hele equipe die het dagelijks bestuur 

van de vereniging uitmaakt een aantal ingrijpende wijzigingen hebben 

kunnen verwezenlijken binnen de wereld van de medische 

beeldvorming in Vlaanderen. Allereerst is er uiteraard de individuele 

erkenning van personen die het beroep van technoloog medische 

beeldvorming uitoefenen. Daarnaast zit ook de aanpassing van het KB 

dat het beroep van technoloog medische beeldvorming regelt in een 

vergevorderde fase. Het is een lang traject waar we enkele jaren 

geleden ingestapt zijn. De dag dat het zal gepubliceerd worden in het 

Belgisch Staatsblad zullen we er met z’n allen vast en zeker een flesje 

op kraken! 

 

 

Wat ga je het meest missen? 
 

Eigenlijk zo goed als alles. Het is een enorm boeiende functie waar ik 

mij ten volle kon in vinden, afgezien van de punten die  

 mij genoopt hebben tot het spreekwoordelijke “stapje terug zetten”. Het 

belangrijkste is wel dat ik betrokken blijf bij het dagelijks bestuur. Zo zal 

ik alvast de aangename en fijne samenwerking met mijn super toffe 

collega-bestuursleden niet moeten missen! 
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"Het voltallige bestuur dankt Gianni voor zijn niet aflatende inzet 

voor de VMBv en zijn verwezenlijkingen voor het beroep!" 

 

 

Heb je tips voor de nieuwe/toekomstige voorzitter? 
 

Ik zou Stephanie willen meegeven om vooral zichzelf te blijven en 

vertrouwen te hebben in haar capaciteiten als toekomstig voorzitster. Ze 

heeft alles in zich om deze functie met de nodige durf en gezonde 

aanpak op zich te nemen. 

Daarnaast is het ook belangrijk om op tijd en stond eens het nodige 

vogelperspectief te hanteren om een goed zicht te krijgen op de zaken. 

Maak niet dezelfde fout als ik en geef op tijd aan wanneer dingen “te veel 

worden”. Er staat een gans bestuur achter haar dat haar zal bijstaan waar 

nodig. Samen voor hetzelfde doel, dat telt en werkt het best! 
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INTERVIEW 
Stephanie Bogaert volgt Gianni Claessens op als nieuwe 

voorzitter van de VMBv 

Op het Trefpunt Stralende Beroepen werd de nieuwe voorzitter 

van de VMBv voorgesteld. Hoog tijd om even te peilen naar wie zij 

is en wat haar toekomstplannen zijn. 

 

Hoe kwam je in de wereld van de medische beeldvorming terecht? 

 

Ik deed tot mijn zestiende aan competitieturnen, maar werd door een 

aantal complexe fracturen vaste klant op de dienst medische 

beeldvorming. Röntgenopnames, een CT- scan, een botscan met 

isotopen, echografieën, een MRI-scan… voor ik de studies medische 

beeldvorming aanvatte had ik het hele arsenaal al doorlopen. Daar is 

mijn fascinatie voor het beroep ontstaan. Later ontwikkelde ik een 

bijzondere interesse in MRI: een techniek in volle ontwikkeling met 

lekker complexe fysica en technologie.  Als zorgverlener kan je bij MRI 

ook echt het verschil maken voor mensen die het fysiek en/of 

psychologisch zwaar hebben. Ik hou van technologie en ik hou van 

mensen, ik moést wel in de medische beeldvorming terecht komen! 
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Hoe verliep je carrière tot nu toe? 

 

Ik heb zes jaar met veel plezier op de dienst MRI van het UZ Gent 

gewerkt: boeiende casussen, een leuk team, goed overleg met de 

radiologen, uitgebreid contact met patiënten. MRI is wat mij betreft een 

ontzettend boeiende techniek waar je echt je tanden in moet zetten om 

goed te begrijpen wat je doet. Technologie en fysica waren niet voor 

niets mijn favoriete vakken tijdens de opleiding, al is het sociale aspect 

van de job later veel zwaarder gaan doorwegen. Ik hou van mensen en 

de zorg voor mensen. Met mijn masterdiploma (Management en beleid 

in de gezondheidszorg) kon ik in 2013 aan de slag als research 

assistent bij het Ghent Institute of Functional and Metabolic Imaging, 

een job die varieert van het trainen van doctoraatsstudenten in onder 

andere fMRI over optimalisatie van sequenties tot kadaverstudies. Ik 

ben ook nauw betrokken bij de kwaliteitscontrole van een longitudinale 

multicenter studie bij patiënten met longkanker. Bovendien krijg ik de 

kans om me nog meer te verdiepen in de wereld van MRI door middel 

van cursussen en congressen. Daarnaast ben ik sinds drie jaar ook 

gastdocent bij Odisee, waar ik MR instelkunde doceer aan 

derdejaarsstudenten.  

 

 

Hoe kwam je ertoe je kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van 

de beroepsvereniging? 

 

Ik was sinds 2014 secretaris van de VMBv. Toen Gianni aangaf de 

fakkel over te willen dragen voelde ik het kriebelen om het voortouw te 

nemen in de beroepsvereniging en om nieuwe energie te pompen in de 

werking. Al heb ik ruim de tijd genomen voor ik mijn kandidatuur 

indiende: het is een niet te onderschatten functie die heel wat vrije tijd 

in beslag neemt. 

 

 

Wat zijn je doelstellingen voor de vereniging?  

 

Ondanks de vrijwillige inspanningen die het bestuur levert om het 

beroep van elke persoon die werkt met toestellen in de medische 
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beeldvorming te beschermen en vooruit te helpen, blijft de bekendheid 

beperkt. Dat wil ik veranderen door transparant te informeren waar 

mogelijk, zodat de appreciatie van ons doelpubliek voor de vereniging 

stijgt. Ik wil tot een wederzijds inzicht en respect komen: wij kunnen 

veranderingen realiseren voor de medische beeldvormers, maar de 

medische beeldvormers kunnen ook iets doen voor de VMBv. De 

slagkracht van een beroepsvereniging is maar zo groot als de 

achterban. We voorzien een aantal grote veranderingen op het gebied 

van wetgeving te realiseren de komende jaren; ondersteund door leden 

kunnen we zo veel meer betekenen tijdens gesprekken bij de overheid. 

Ik zie het als mijn persoonlijke opdracht de mensen te overtuigen dat 

een lidmaatschap de moeite waard is. 

 

 

Wat leer je van je voorganger Gianni Claessens? 

 

Eerst en vooral volg ik zijn advies op: tijdig aan de alarmbel trekken 

wanneer het voorzitterschap niet langer te combineren is met een druk 

professioneel en privéleven. Leiderschap vergt energie. Als die 

ontbreekt komt dat de VMBv niet ten goede en bovendien word je ook 

persoonlijk niet gelukkiger van onafgewerkte zaken. Daarom zijn de 

bestuursfuncties herverdeeld (https://vmbv.org/vereniging) volgens de 

tijd die elkeen kan spenderen, zodat de werking efficiënter wordt. 

Daarnaast heb ik altijd bewondering gehad voor zijn talent als 

spreekbuis: Gianni kan een pleidooi houden als een volleerd advocaat. 

Daar geldt maar één regel voor: oefening baart kunst. 

  

 

Tenslotte: wat is jouw motto? 

 

Stilstaan is achteruitgaan…maar af en toe een pauze kan geen kwaad. 

En 

De wereld is te groot om rond jou alleen te draaien. 
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In beeld: TSB 2016 
Derde Trefpunt Stralende Beroepen 

  

Het Trefpunt Stralende Beroepen mocht ook dit jaar gebruik maken van de gebouwen van Odisee 

te Brussel. 

 

 

Op zaterdag 19 maart 2016 vond in Brussel het derde Trefpunt 

Stralende Beroepen plaats in samenwerking met Imago. Tijdens 

de plenaire voormiddag en de gespecialiseerde namiddagsessies 

mochten wij de meeste vooraanstaande sprekers binnen hun 

vakgebied aan 130 deelnemers  voorstellen. Een blik op een 

leerrijke dag! 

Tekst: Stephanie Bogaert  

Foto's:  Lieven Van Assche - Patrick Palmans 
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Prof. Dr. Paul Parizel (Dienshoofd Radiologie UZ Antwerpen; president ESR) opende de 

dag met een voordracht over MRI biomarkers.  

Tijdens het plenaire gedeelte proberen we in onze programmatie steevast om de blik te 

verruimen, zeg maar de kennis niet te beperken tot enkel de technische evoluties binnen 

ons beroep. Zo kwam Dhr. R. Lemmens (Directeur HR RZ Tienen) overtuigend vertellen 

over het belang van de vriendelijke benadering van patiënten en collega’s voor de kwaliteit 

van de zorg en gaf Ir. G. Backaert – Hoofd Nuclear Liabilities Engie Electrabel – toelichting 

bij de veiligheidsprocedures in de Belgische kerncentrales. Prof. Dr. P. Coucke animeerde 

met een onderhoudende presentatie rond datamanagement. 

De heren van Chapelure Events namen ons voor de lunch mee naar Zuid-Amerika. Om 

duimen en vingers bij af te likken! 
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Tijdens de namiddag van ons congres bieden we steevast een aantal parallel lopende 

sessies aan. Deze keer kon u kiezen tussen presentaties met betrekking tot CT & MRI, 

nucleaire geneeskunde, oncologie of - nieuw in het gamma - management. 

De VMBv dankt iedereen voor deelname aan het congres en hoopt jullie 

volgend jaar nog talrijker te mogen ontvangen! Noteer alvast in uw 

agenda: 

4de TREFPUNT STRALENDE BEROEPEN: 

 

Zaterdag 18 maart 2017! 

14 



De VMBv werd vertegenwoordigd door (vlnr) Stephanie Bogaert, huidig 

voorzitter van de VMBv, Griet Alleman en Philippe Van Laer als 

verantwoordelijken voor de internationale contacten. 

VMBv in Wenen: ECR 2016 

Op zaterdag 5 maart werd de VMBv uitgenodigd op het European 

Congress of Radiology (ECR) in Wenen voor een gesprek met 

Prof. Dr. P. M. Parizel, president van de European Society of 

Radiology (ESR) en het European Congress of Radiologie (ECR). 

Tekst: Griet Alleman - Stephanie Bogaert 

Foto's:  Robin Decoster  

 

Prof. Dr. P. Parizel hecht veel belang aan de rol van de medisch 

beeldvormer binnen het departement Radiologie. Om de participatie van 

deze beroepsgroep aan het jaarlijkse ECR te verhogen, nodigde hij 

vertegenwoordigers van tientallen beroepsverenigingen in Europa uit 

voor een prospectief gesprek over ECR 2017. Uit deze gesprekken is 

gebleken dat de Engelse voertaal op het congres voor veel medisch 

beeldvormers een probleem is, zo gaven bv. de Russische en Italiaanse  

delegatie aan. De ESR board zal hiervoor in samenwerking met EFSR 

(European Federation of Radiographers, de Europese overkoepelende 

vereniging van beroepsverenigingen voor medisch beeldvormers, waar 

ook de VMBv stichtend lid van is) actief nadenken over mogelijke 

oplossingen.  
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Prof. Dr. P. M. Parizel 

 

Daarnaast is de kostprijs van het congres een  belangrijke drempel. Als 

medisch beeldvormer kost een ESR lidmaatschap daarom slechts 11 euro. Dit 

levert een fikse korting op bij de inschrijving voor het het jaarlijks congres en 

bovendien krijg je aansluitend online toegang tot de video-opnames van alle 

presentaties. 

Voor België werden de VMBv, APIM, NVKVV en ABIsIMeR (verontschuldigd) 

uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met Prof. Dr. Parizel om te 

brainstormen over een samenwerkingsverband tussen de verschillende 

beroepsverenigingen voor medisch beeldvormers in België in functie van ECR 

2017 en de sessie ‘EFRS meets Belgium’, dat exclusief zal worden ingevuld 

met Belgische sprekers. Dit kan een goede aanzet zijn voor één van de 

doelstellingen van de VMBv: medisch beeldvormers stimuleren tot een 

actievere rol op de eigen dienst door het opzetten van kleine research 

projecten, waarover verslag kan worden uitgebracht op het ECR in sessies 

voor en door medisch beeldvormers. 

Met APIM en het NVKVV werden alvast de eerste afspraken vastgelegd voor 

verdere samenwerking tot het bereiken van éénzelfde doel: de belangen van 

iedereen die werkt met toestellen in de medische beeldvorming in België 

vertegenwoordigen en verdedigen. Wordt vervolgd!  

 
 

Nuttige websites: 

https://www.myesr.org - ESR European Society of Radiology 

http://www.efrs.eu - EFRS European Federation of Radiographer Societies 

https://vmbv.org VMBv – Vereniging van Medisch Beeldvormers 

http://www.apimasbl.be APIM - Association des Professionnels en Imagerie 

Médicale 

http://www.nvkvv.be NVKVV - Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse 

Verpleegkundigen en Vroedvrouwen 

http://www.auvb.be/en/members/abisimer/ABIsIMeR - Association Belge des 

Infirmiers en Imagerie Médicale et Radiothérapie 
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VMBv in Wenen: ECR 2017 
VMBv en APIM verzorgen programma 'EFRS meets Belgium' 

 

Dit jaar is België samen met Peru en de Verenigde Staten verkozen tot 

gastland in het kader van de zogenaamde ESR/EFRS meets session: 

een programma van anderhalf uur dat gevuld wordt door sprekers van 

één land en waarbinnen niet enkel ruimte is voor wetenschappelijke 

praatjes maar ook voor promotie van het land. De 'ESR meets session' 

wordt ingevuld door radiologen, de 'EFRS meets session' wordt 

samengesteld door technologen in medische beeldvorming. De VMBv 

zal er Vlaanderen vertegenwoordigen, APIM - Association des 

Professionels en Imagerie Médicale - representeert Wallonië. Wilt u 

graag deelnemen aan het congres? Online registreren kan nog tot en 

met 16 november 2016 aan een verlaagd tarief. Als lid van ESR betaalt 

u als 'radiographer' 220 euro. Studenten kunnen toegang krijgen voor 

50 euro. 

* ESR: European Society of Radiology 

* EFRS: European Federation of Radiographer Societies  
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ECR 2017 ESR/EFRS meets Sessions 

  

Friday, March 3, 10:30–12:00, Room B: ESR meets Belgium 

Presiding: D. Henroteaux; Liege/BE - P.M. Parizel; Antwerp/BE 

• Introduction - D. Henroteaux; Liege/BE 

• Additional value of dual-energy CT in abdominal emergencies - E. Danse; 

Brussels/BE 

• High-end CT imaging in forensic medicine: experience after recent Brussel’s 

terror attacks - W. Develter; Leuven/BE 

• Interlude: Imaging Belgian food - K. Verstraete; Ghent/BE 

• Imaging genetics and beyond: facial reconstruction and identification - P. 

Claes; Leuven/BE 

• Interlude: The Belgian Museum of Radiology - R. Van Tiggelen; Brussels/BE 

• Panel discussion: Acute pathology: emergency radiologists or organ 

subspecialists? 

  

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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Abstract 
Kwantitatieve volumebepaling van gas(embolie) op PMCT’s  

 

 

Gitte Van de Ven en Lauren Vandendries presenteerden hun 

bachelorproef op het Trefpunt Stralende Beroepen. Wat volgt is 

een korte samenvatting. Gitte werkt momenteel op de dienst 

radiotherapie in de Europaziekenhuizen, Sint Elisabeth te Ukkel 

(gitte.vandeven@hotmail.com). Lauren werkt in het Algemeen 

Ziekenhuis te Diest op de dienst radiologie, waar ze zowel 

conventionele radiologie, CT en MRI uitvoert.      

(lauren.vandendries@azdiest.be). 

 

 
 

Probleem & doelstelling/vraagstelling 

Is het mogelijk gasvorming afkomstig van ontbinding of van vitale 

luchtembolie te onderscheiden op PMCT (Postmortem Computer 

Tomography) in kader van forensisch onderzoek? Deze bachelorproef 

onderzoekt een adequate, kwantitatieve volumebepaling van 

gas(embolie) op PMCT’s. 
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Op basis van het autopsierapport werden 43 lichamen, met gekende 

aard, oorzaak en mechanisme van overlijden geselecteerd en gescand 

met een Siemens Somaton Definition Flash CT-scan. Vervolgens 

werden ze ingedeeld in vier onderzoeksgroepen volgens mechanisme 

van overlijden, namelijk: stomp-, scherp trauma, schotwonden en 

infectie. Het effect van het postmortem interval (PMI<36 uur en PMI>36 

uur) en infectie op de gasvorming werd bestudeerd en de gradient 

(verloop van gasvorming in het lichaam) werd vergeleken met 

luchtembolie bij schedelhersentrauma’s. 

Resultaten 

In de referentiegroep (PMI<36 uur) en de ontbindingsgroep (PMI>36 

uur) is een positieve gradiënt bekomen, waarbij de grootste 

luchtcollecties zich ter hoogte van het hart en de lever bevinden. De 

schedelhersentrauma’s (stomp- en ballistisch trauma) vertonen een 

omgekeerde gradiënt. De luchtcollectie bij scherp trauma is afhankelijk 

van de steeklocatie. Bij de infectiecasussen is een versneld 

rottingsproces zichtbaar. Een significant verschil kan niet aangetoond 

worden, gezien het geringe aantal casussen en het niet corrigeren voor 

interpersoonlijke variabiliteit in vasculair- en orgaanvolume. 

Conclusie 

Een kwantitatief verschil is zichtbaar tussen gas afkomstig van rotting 

en een vitaal luchtembool bij schedelhersentrauma’s a.d.h.v. 

gradiënten. 
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In the picture 
Voor deze editie van Doorkijk hebben we een röntgenfoto in de 

kijker gezet. Kunnen jullie raden wat hier te zien is? Het antwoord 

krijgt u in de volgende Doorkijk 2.0! 

Opnames: Philippe Van Laer 
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• 14-17/10/2016: Jounées Francophone de Radiologie / Paris, France 

• 15-19/10/2016: 29th Annual Congress of the European Society for Nuclear Medicine / Barcelona, Spain 

• 17-22/10/2016: ISSRT 19th World Congress / Seoel, Korea 

• 08/11/2016: World Radiography Day  

• 11/11/2016: 4th international training for radiographers in forensic imaging / Geneva, Swiss 

• 11-12/11/2016: EFRS Annual General Meeting / Sliema, Malta (verslag in volgende Doorkijk 2.0) 

• 1-5/03/2017: ECR 2017 / Vienna, Austria 

Agenda 

Bron: http://www.worldradiographyday.org/ 

 Canada - Princess Margaret Hospital 

In het Princess Margaret Hospital - het ziekenhuis waar de meeste technologen in de medische 

beeldvorming zijn tewerkgesteld in Canada - houdt men het niet bij één dag, maar viert men een 

hele week ('MRT Week'). Eén van de acties is de verspreiding van een nieuwsbrief naar het hele 

personeelsbestand van het ziekenhuis. Niet over het meest indrukwekkende onderzoeksresultaat, 

of over de tijdsdruk of over technische innovatie, maar over de expertise en de diepgaande 

toewijding van de medisch beeldvormers aan hun beroep en hun patiënten. Kortom een viering 

van het heel team medische beeldvorming! 

Lund, Zweden 

In Lund University Hospital kwam op 8 november 2015 de president van The Swedish Association 

of Health Professionals, Sineva Ribeiro, langs op de dienst radiologie en medische beeldvorming 

om te praten over het beroep. Oh en er was ook taart bij de koffie! 

India SORRT 

De Society of Radiographers and Radiological Technologists (SORRT) in India vierde World 

Radiography Week on 30 th October 2010 op grootse wijze in het Guru Xray and Scan Centre , 

Nagercoil, Kanykumari District. 150 medisch beeldvormers namen deel aan het dagvullend 

programma: congres, lunch, quiz, uitreiking van certificaten en awards. De dag werd beëindigd met 

het zingen van het volkslied! 

Elk jaar wordt op 8 novemberWorld Radiography Day gevierd. Deze 

datum markeert de verjaardag van de ontdekking van straling door 

Wilhelm Roëntgen in 1895. Wereldwijd kunnen medisch beeldvormers 

deze dag aangrijpen ter promotie van het beroep. Enkele voorbeelden: 
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Jessy De Muynck werkt in 

het UZ Gent en was 

bestuurslid van 2014 tot 

2016.  

Vacature 
Met SPOED gezocht 

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

  

 http://www.facebook.com/VMBv 

 https://vmbv.org  

 

 

 

Jessy De Muynck verlaat het bestuur van de VMBv. Wij danken haar voor 

haar bijdrage aan de werking van de beroepsvereniging! 

 
 

Het dagelijkse bestuur van de VMBv gebeurt vrijwillig, uit passie voor het beroep. 

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

kunnen verdelen. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten die ons 

team willen versterken. Openstaande functies: 

•Redactie magazine Doorkijk 

•Wetenschappelijk comité 

•Wetgeving 

•ICT 

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die in aanmerking komt? Neem dan per e-

mail contact op met de secretaris: femke.podevyn@vmbv.org of stuur een 

privébericht via http://www.facebook.com/VMBv  
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Het bestuur van de VMBv (vlnr): Goedele Demeyer, Lieven Van Assche, Jessy De Muynck (uittredend), 

Griet Alleman, Gianni Claessens, Femke Podevyn, Kurt Van Belle, Stephanie Bogaert. Philippe Van 

Laer ontbreekt op deze foto. Vervoeg jij ons team? 

Foto: Pim Pullens 


