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BESTUUR VMBv 
Femke Podevyn verliet in juni het bestuur van 
de VMBv – wij danken haar voor haar bijdrage! 
Zij wordt in haar functie van secretaris vanaf 
september vervangen door Jade Vande Vel die 
in 2016 afstudeerde als Technoloog medische 
beeldvorming.  
Momenteel zoeken we nog versterking voor de 
werkgroepen DRUKWERK (Doorkijk 2.0 en  
promomateriaal), WETGEVING en 
EVENEMENTEN. Heb jij een vlotte pen, ben je 
een kei in het maken van een strakke lay-out, 
geïnteresseerd in de wettelijke grond van ons 
beroep of een ware organisator? Stuur bij 
interesse uw kandidatuur naar 
stephanie.bogaert@vmbv.org. 
 

RPO – vervolg 
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) – zal de 
VMBv op 27 september 2017 als stakeholder 
deelnemen aan een rondetafel met het FANC. 
Tot uiterlijk 20 oktober kunnen wij dan nog 
bijkomende commentaren geven op enerzijds 
de ontwerptekst van de wet die een wijziging 
voorziet van de FANC-wet (update van de 
bevoegdheden van het Agentschap inzake 
medische toepassingen  van ioniserende 
straling) en anderzijds  op het ontwerp van het 
KB betreffende de medische blootstelling aan 
ioniserende stralingen en de blootstelllingen bij 
niet-medische beeldvorming met medisch-
radiologische uitrustingen. Inderdaad, een hele 
mondvol! Daarom geeft de werkgroep 
WETGEVING u graag een woordje uitleg in de 
volgende Doorkijk 2.0 die eind november bij u 
in de bus valt. 
 

Ten laatste 6/02/2018 moet het KB dan 
geïmplementeerd worden in de Belgische 
wetgeving.  
http://www.fanc.fgov.be 
wetgeving@vmbv.org  

IDoR 2017 
In het kader van de International Day of 
Radiology, jaarlijks op 8 november en dit jaar 
toegespitst op SPOEDRADIOLOGIE roept de 
VMBv – die dit wereldwijd snel groeiend 
initiatief ondersteunt en mee bekend wil maken 
in eigen land – op tot selectie van een 
BIJZONDER MEDISCH BEELDVORMER (ter 
herhaling: dit is iederéén die werkt met 
toestellen in de medische beeldvorming). Ken jij 
iemand die  naast de dagelijkse ook 
uitzonderlijke prestaties neerzet op het werk? 
Die uitblinkt op technisch vlak of misschien 
schittert in de omgang met kinderen of 
emotioneel belaste patiënten? Draag uw 
selectie voor en misschien wint uzelf en deze 
persoon  een gratis lidmaatschap 2018 van de 
VMBv en een reportage in Doorkijk 2.0! Stuur 
de naam, werkgever, afdeling en reden van 
selectie door naar 
stephanie.bogaert@vmbv.org  
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SCOOP Symposium 
U komt toch ook?!  
 
De werkgroep ‘EVENEMENTEN’ (Brent 
Vandermaesen, Goedele De Meyer, Rien 
Dieryckx) organiseert op 18 november voor het 
eerst het SCOOP* Symposium dat naast het 
Trefpunt Stralende Beroepen (TSB) een jaarlijks 
event wordt. De VMBv hoopt hiermee 
tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar 
symposia voor medische beeldvormers. In 
tegenstelling tot het TSB dat als blikverruimer 
fungeert, zal het SCOOP Symposium (halve dag) 
steeds bestaan uit twee presentaties rond 
innovatie en twee presentaties over 
radioprotectie. Accreditatie hiervoor is 
aangevraagd bij het FANC (de beslissing valt 11 
september); bij goedkeuring kan je dit 
voorleggen aan je werkgever ter vervanging van 
de jaarlijks verplichte (interne) permanente 
vorming radioprotectie (ARBIS art. 25). Het 
programma vind je op de website van de VMBv, 
in je mailbox en op de affiches die midden 
september verspreid worden in de Vlaamse 
ziekenhuizen. Af en toe blijft zo een affiche op 
een onbestemd bureau liggen. Daarom valt ook 
bij werkende VMBv-leden binnenkort een 
affiche in de bus; mogen wij u de gunst vragen 
deze goed zichtbaar op te hangen op uw 
werkplek en uw collega’s warm te maken voor 
deelname? Ziet u de promo passeren via 
Facebook? Kunt u die dan met 2 eenvoudige 
klikken delen met àlle medisch beeldvormers in 
uw fb-vriendenkring met de vraag of ook zij dit 
op hun beurt kunnen delen? Zo volgen we het 
principe van de ouderwetse kettingbrief en 
wordt het hopelijk gezellig druk op 18 
november! Tot dan! 
* “SCOOP: het eerste bericht over iets nieuws, 
primeur, nieuwtje” 
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Wist u dat…? 
 

…Nikola Tesla (1865-1943) in de 
Verenigde Staten het toonbeeld van de 
gekke geleerde was door op latere 
leeftijd onbewezen beweringen over 
techniek en wetenschap te lanceren? Als 
tegenpool van zijn concurrent-uitvinder 
Thomas Edison droeg hij nochtans een 
steentje bij in de uitvinding van de radio, 
elektrische generators, 
afstandsbedieningen en in de 
ontwikkeling van het 
wisselstroomprincipe. Als medisch 
beeldvormer kennen we hem natuurlijk 
van de eenheid voor magnetische 
fluxdichtheid die sinds 1960 naar 
hem vernoemd is, de tesla (T). 

 Als lid van de VMBv krijgt u 
 trouwens weer een mooie 
 korting op het inschrijvingsgeld 
(15 EUR ten opzichte van 25 EUR voor niet-
leden). Wie in maart ook al deelnam aan het 
TSB heeft daarmee het lidgeld van de VMBv 
uitgespaard. Tevreden? Overtuig dan minstens 
één collega om zich in 2018 ook lid te maken! 
Zo wordt de VMBv groter en dus sterker in elk 
debat! 
SCOOP Symposium – 18/11 – UZ Gent aud C 


