
Nieuwsbrief 3/2017 
Voor alle leden van de beroepsvereniging              

De VMBv groeit: stilaan maar 
zeker! 
In januari telde de VMBv 65 leden, nu niet 
minder dan 125! Hierbij helpen we graag 
nogmaals een hardnekkig misverstand de 
wereld uit: de VMBv is de stem voor iederéén 
die werkt met toestellen in de medische 
beeldvorming, nucleaire geneeskunde (en 
binnekort officieel ook radiotherapie en 
echocardiografie). Dus niet enkel voor 
Technologen Medische Beeldvorming (TMB) 
maar ook voor verpleegkundigen, studenten en 
personen met een partiële of tijdelijke 
erkenning als TMB! 

ECR 2017 Vienna 
Drie afgevaardigden van de beroepsvereniging 
(voorzitter Stephanie Bogaert en 
verantwoordelijken voor internationalisering 
Philippe Van Laer en Griet Alleman) zakten van 
2 tot en met 5 maart af naar Wenen voor het 
jaarlijks Europees Congres van de Radiologie 

(ECR). De sessie op vrijdag ‘EFRS meets 

Belgium’, georganiseerd door de VMBv in 
samenwerking met APIM (Association des 
Professionels en Imagerie Médicale), kaartte 
voor een Europees publiek de moeilijkheden 
aan met betrekking tot het organiseren van 
opleiding en veranderen van wetgeving in een 
land met zoveel regeringen en een duidelijke 
taalbarrière. De VMBv was ook uitgenodigd op 
de Board meeting van ESR (European Society of 
Radiology) en EFRS (European Federation of 
Radiographer Societies) ofwel ‘Radiologist 
community meets Radiographer community’. 
Doelstelling is van ECR ook de trekpleister voor 
medisch beeldvormers te maken door middel 
van een uitgebreid programma en 
aantrekkelijke tarieven. Verslagen van beide 
activiteiten vindt u in Doorkijk 2.0 van juni 2017. 

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

Bestuur VMBv 
In januari versterkten Technologen Medische 
Beeldvorming Zoë Boute, Rien Dieryckx en sinds 
vanaf april ook Willem D’Herde het bestuur van 
de beroepsvereniging. Rien en Zoë zullen samen 
met Griet Alleman de werkgroep ICT vormen. 
Eerste taak? De website in een nieuw jasje 
steken! Willem werkt zich onder leiding van 
kenners Philippe Van Laer en Gianni Claessens 
in in de wetgeving van ons beroep. 
 
Momenteel zoeken we nog versterken voor de 
werkgroep EVENEMENTEN (logistiek en 
programmatie) en DRUKWERK (Doorkijk 2.0, 
promomateriaal). Elke kleine bijdrage is 
welkom! Meer info? Stuur een e-mail naar 
stephanie.bogaert@vmbv.org met uw 
kandidatuur! 
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TSB 2017 – 115 deelnemers 
Het Trefpunt Stralende Beroepen van zaterdag  
18 maart 2017 met als thema de rol van de 
radiologie in rampsituaties - naar aanleiding van 
de betreurde gebeurtenissen in Zaventem en 
Maalbeek in 2016 – was een succes. Hoewel 
minder gericht op technologie – het TSB heeft 
dan ook tot doel de blik van de medisch 
beeldvormer te verruimen – werd bijzonder 
interessant bevonden, zowel door 
verpleegkundigen als door de TMB. Het 
gebeuren heeft duidelijk niet enkel slachtoffers 
gemaakt, maar ook heel wat hulpverleners diep 
geraakt, getuige de presentaties van  
vertegenwoordigers van de 
urgentiecoördinatie, B-FAST en het leger, van 
trauma- en neurochirurgen en van forensische 
experten. Verslag in Doorkijk 2.0  juni 2017! 

DEROGATIEKWESTIE 
In het kader van de overgangsmaatregel werd 
tot nu toe een derogatie (gedeeltelijke 
erkenning op basis van ervaring) toegekend 
indien een arts attesteerde dat het betreffend 
personeelslid gedurende minstens drie jaar 
handelingen van het beroep van technoloog 
medische beeldvorming had uitgevoerd, 
voorafgaand aan 2/12/2013. Op 24 november 
2016 werd een vernietigingsarrest uitgesproken 
door het Grondwettelijk Hof en werd deze 
datum geschrapt uit de wetgeving. Het is nu 
gespannen afwachten tot een nieuwe datum 
wordt uitgesproken door het kabinet van 
federaal minister Maggie De Block. Die datum 
zal een einde stellen aan het onbeperkt 
aanvragen van een voordeel op basis van 
verworven rechten voor het beroep van 
technoloog medische beeldvorming. Deze 
wetsaanpassing zal ingevoegd worden in een 
komende gezondheidswet. Wij houden u op de 
hoogte! 
 

Wist u dat…? 
… de Vlaamse bescheidenheid ook de 
medisch beeldvormer parten speelt? We 
mogen met zijn alleen een stuk trotser 
zijn op ons beroep!  Bovendien kan de 
medisch beeldvormer ook een bijdrage 
leveren aan wetenschappelijk onderzoek. 
Het hoeft geen ‘rocket science’ te zijn – 
zeer praktische zaken zoals bv. 
inspanningen om het aantal pediatrische 
onderzoeken met anesthesie te doen 
dalen, communicatieve benadering van 
de patiënt met een acuut CVA, … kunnen 
een rijke bron van informatie zijn voor 
collega’s. Ziet u een opportuniteit op 
eigen dienst? Wilt u oproepen tot een 
project of resultaten delen? Dat kan in 
Doorkijk 2.0 of op ons jaarlijks congres! 

PGC 2017 
Voor de erkenning van het recht om te mogen 
werken op medische beeldvorming, zetelt de 
VMBv in de Erkenningscommissie TMB van de 
FOD Volksgezondheid. Naast een erkenning 
heeft eenieder ook een visum nodig, dat stelt 
dat de betreffende persoon fysiek en psychisch 
in staat is om zijn job uit te mogen voeren. Bij 
aanwijzingen dat het tegendeel het geval is zal 
de Provinciale Geneeskundige Commissie ter 
advies worden ingeroepen. Momenteel  worden 
de commissies samengesteld, de VMBv stelt 
volgende vertegenwoordigers voor: 
• West-Vlaanderen: Rien Dierickx, Femke 

Podevyn 
• Oost-Vlaanderen: Stephanie Bogaert, 

Philippe Van Laer 
• Antwerpen: Sander Van den Wyngaert, Nena 

Bernard 
• Limburg: Willem D’Herde, Vincent Picard 
• Vlaams-Brabant: Goedele De Meyer, Gianni 

Claessens 
 
 


