
Nieuwsbrief 5/2017 
Voor alle leden van de beroepsvereniging              

SAVE THE DATE: 18/11/2017! 
 
 
 
 
 
 
De VMBv is terug aan het rollen: door de betere 
werking en meer communicatie naar de leden 
toe, steeg het aantal leden intussen tot 128 (ten 
opzichte van 17 in 2016!) en reven we nieuwe 
sponsorcontracten binnen. Meer financiële 
middelen betekent – zoals beloofd op het 
Trefpunt Stralende Beroepen (TSB) – meer 
ruimte voor het organiseren van evenementen. 
 
De werkgroep ‘Evenementen’ met Goedele De 
Meyer, Rien Dieryckx en Brent Vandermaesen 
organiseert in november voor het eerst sinds 
drie jaar terug een voormiddagsymposium. Uit 
de bevraging bij de deelnemers van het TSB 
2017 bleek Oost-Vlaanderen – net centraal 
genoeg gelegen voor alle uithoeken van het 
land - een geknipte provincie voor een 
evenement. We verhuizen voor deze activiteit 
dus van Brussel naar Gent (auditorium UZ). 
 
Op het programma? Vernieuwende technieken! 
Waar het TSB een blik verruimend doel heeft, 
prikkelt het symposium de medisch 
beeldvormer die geïnteresseerd is in 
technologie! Programmatie en inschrijvingsgeld 
worden bekend gemaakt begin september, 
maar zet deze datum alvast in uw agenda. 
Korting voor leden van de VMBv! 

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

BESTUUR VMBv 
In april versterkten Technologen Medische 
Beeldvorming Willem D’Herde en Brent 
Vandermaesen het bestuur van de 
beroepsvereniging, waarmee we meteen 2 
vertegenwoordigers voor de provincie Limburg 
includeren. Willem zal Gianni Claessens en 
Philippe Van Laer versterken in de werkgroep 
‘Wetgeving’, Brent zal Goedele De Meyer en 
Rien Dieryckx bijstaan in de werkgroep 
‘Evenementen’. Momenteel zoeken we nog 
ondersteuning voor de werkgroep DRUKWERK 
(Doorkijk 2.0, promomateriaal, …). Heb jij een 
vlotte pen of ben je een kei in het maken van 
een strakke lay-out?  
Stuur een e-mail voor meer info en/of met uw 
kandidatuur  naar stephanie.bogaert@vmbv.org 

Voormiddag symposium 
Locatie: UZ Gent 
Thema: vernieuwende 
technieken en radioprotectie 

UPDATE RPO 
In het kader van de nationale implementatie 
van de Basic Safety Standards Directive 
(2013/59 EURATOM) van de Europese 
Commissie - met inclusie van de nieuwe functie 
van Radiation Protection Officer (RPO) - had de 
VMBv in april een overleg met het FANC voor 
de concrete vertaling van de tekst voor het KB. 
De definitieve tekst zal op 20 juni 2017 door het 
FANC voorgesteld worden aan alle stakeholders. 
Ten laatste 6/02/2018 moet het KB 
geïmplementeerd worden in de Belgische 
wetgeving. Doelstelling is de modernisering en 
harmonisatie van de Europese regelgeving rond 
radioprotectie.  
Meer info? http://www.fanc.fgov.be  
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Wist u dat…? 
… Nele Eecloo – als TMB afgestudeerd in 
2007 - de eerste prijs won in de 
Technologist Session tijdens het 18de 
symposium (5-7 mei te Gent) van de 
Belgian Society for Nuclear Medicin 
(BELNUC)? Met haar onderzoek naar de 
reductie van ‘motion waste’ (lean 
management) bracht zij door eenvoudige 
aanpassingen in de workflow op haar 
dienst in het UZ Leuven een 
stralingsreductie van 8.68µSv/h teweeg 
voor de PET technoloog. Zoals vermeld in 
de vorige nieuwsbrief: elke technoloog 
kan wetenschappelijk onderzoek doen 
met implicaties op eigen dienst. Geen 
rocket science maar pragmatische zaken. 
PROFICIAT NELE! 

IDoR 2017 
8 november is de International Day of 
Radiology, een initiatief van ESR, ACR en RSNA 
dat jaarlijks de aandacht vestigt op één aspect 
van de radiologie. Dit jaar wordt deze dag 
gewijd aan SPOEDRADIOLOGIE en de essentiële 
rol van de radioloog en medisch beeldvormer 
op de spoedafdeling. Samen met 150 andere 
beroepsverenigingen wereldwijd ondersteunt 
de VMBv dit snel groeiend initiatief. Daarom 
willen we onze leden oproepen tot actie: vestig 
in jullie ziekenhuis de aandacht op het belang 
van de dienst radiologie, nucleaire 
geneeskunde, radiotherapie, … en op deze dag, 
jullie dag! Dit kan door organisatie van 
allerhande activiteiten: een kort symposium, 
een ontbijtvoordracht, een ludieke actie die de 
aandacht trekt zoals het dragen van opvallende 
kledij op de werkvloer, … Vorig jaar was de 
bake-the-radiology-cake - waarvan je de 
fotoreportage terugvond in Doorkijk 2.0 van 
februari/2017  - een succes!  Een idee voor 
jouw ziekenhuis of Vlaanderen? Laat het ons 
zeker weten zodat we jouw idee kunnen 
verspreiden en/of het resultaat kunnen 
publiceren in Doorkijk 2.0 van nov/2017! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiratie nodig voor acties? 
http://www.internationaldayofradiology.com/a
ctivities/  

 
 
 

UPDATE DEROGATIEKWESTIE 
Op 24 november 2016 werd een 
vernietigingsarrest uitgesproken door het 
Grondwettelijk Hof en werd de cut-off datum 
2/12/2013 voor het recht op een erkenning als 
TMB op basis van ervaring (derogatie) geschrapt 
uit de wetgeving.  Philippe Van Laer volgt voor 
de VMBv de gesprekken nauw op bij de FOD 
Volksgezondheid maar tot nu toe – en wellicht 
laat dit nog maanden op zich wachten – werd 
geen nieuwe datum uitgesproken door het 
kabinet van federaal minister Maggie De Block.  
 
Op de eerste vergadering van de nieuw 
samengestelde Erkenningscommissie TMB  
(waarin Goedele De Meyer en Stephanie 
Bogaert zullen zetelen voor de VMBv) op 
donderdag 22 juni 2017 in de gebouwen van de 
FOD te Brussel vragen we om een update of 
tenminste een stand van zaken! 
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