Nieuwsbrief 11/2017
Voor alle leden van de beroepsvereniging
WORD
JIJ
HET
NIEUWE
BESTUURSLID VAN DE VMBv?
Het bestuur van de beroepsvereniging is
dringend op zoek naar nieuwe medewerkers
voor de organisatie van EVENEMENTEN, kanjers
in tekst en/of lay-out voor de redactie van
DOORKIJK 2.0 en mensen die geboeid zijn door
en die bij de overheid mee aan tafel willen bij
overleg over de WETGEVING die het beroep van
de medisch beeldvormer regelt.
Stuur bij interesse uw vraag voor meer uitleg of
uw
kandidatuur
naar
stephanie.bogaert@vmbv.org.

UPDATE DEROGATIEKWESTIE
In het wetsontwerp van 17 juli 2017 werd
opgenomen: “Art. 54 - In artikel 153, § 3, derde
lid, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015
betreffende
de
uitoefening
van
de
gezondheidszorgberoepen, ingevoegd door de
wet van 17 juli 2015 en gedeeltelijk vernietigd
bij het arrest nr. 148/2016 van 24 november
2016 van het Grondwettelijk Hof, worden de
woorden “op 1 oktober 2017” ingevoegd tussen
de woorden “maar die” en de woorden
“gedurende minstens drie jaar”.
Dit heeft als gevolg dat voor de partiële
erkenning
als
Technoloog
medische
beeldvorming op basis van ervaring (derogatie
of partiële erkenning) enkel nog een
tewerkstelling van minstens drie jaar vóór de
datum 1 oktober 2017 vereist is voor het
toekennen van een voordeel op basis van
verworven rechten en niet langer voor 2
december 2013. Personen die zich gerechtigd
voelen kunnen dus een nieuwe aanvraag
indienen bij de Erkenningscommissie TMB (FOD
Volksgezondheid) waar ook de VMBv in zetelt.
Vragen? wetgeving@vmbv.org.

ECR 2018
Meer dan 7000 abstracten werden ingediend
voor ECR 2018 en dat is een record! Elk jaar
vergroot de bijdrage van de medisch
beeldvormer (niet minder dan 645 posters en
abstracten werden ingediend voor ECR2018!).
Fragment uit de brief van Prof. Bernd Hamm,
ESR President, Chair of the ECR 2018
Programme
Planning
Committee:
"Talent wins games, but teamwork wins
championships." said Michael Jordan, so I would
like to take this opportunity to thank you for
your continuous support to our cause. This
milestone could not have been reached
without the dedication and commitment from
you and the national radiographer society you
are representing. The submitted abstracts came
from multiple countries, including Belgium. In
total, 3 abstracts were submitted by
radiographers from your country.“

Niet te vergeten dat wie zich voor 31/8/2017 lid
maakte van ESR (hiertoe is meermaals
opgeroepen door de VMBv) recht heeft op het
verlaagde inschrijvingstarief van 99 EUR voor
medisch beeldvormers en dit tot 14 december
2017.
https://www.myesr.org/congress
Volg ons op Facebook!
Website: https://vmbv.org

18/11/17 SCOOP Symposium!!

IDoR 2017
Onder andere in de nieuwsbrief van september
deed de VMBv een oproep tot selectie van een
bijzonder medisch beeldvormer. Ondanks het
gebruik van meerdere kanalen en herhaalde
oproep ontvingen wij niet één voorstel. Het
gratis VMBv-lidmaatschap 2018 en een
dubbelinterview in Doorkijk 2.0 bljiven dus in de
kas. Maar alle begin is moeilijk. We kunnen niet
geloven dat niemand zich op het werk
onderscheidt op technisch, sociaal, empathisch
vlak en daarom herhalen we volgend jaar deze
actie - hopelijk kunnen we dan wél iemand in de
bloemetjes zetten!
http://www.internationaldayofradiology.com/"

Wist u dat…?
……Marie Curie tijdens de Eerste
Wereldoorlog in het Bisschoppelijk
College te Veurne – dat dienst deed als
geïmproviseerd hospitaal toen Koning
Albert er zijn militair hoofdkwartier
oprichtte in 1914 - röntgenfoto’s nam
van alle patiënten die als soldaat aan het
IJzerfront
in
West-Vlaanderen
verwondingen hadden opgelopen? Op 5
december zette ze in het College haar
radiografie-opstelling klaar; gereedschap
en donaties had ze in het eerste
oorlogsjaar bijeen gesprokkeld bij
welgestelde burgers in Frankrijk met haar
twee Nobelprijzen en vele professortitel
als argument. Zo kon Curie een twintigtal
ziekenauto’s inrichten voor radiologisch
onderzoek. Ze werkte onvermoeibaar
door. Zij nam de radiografieën, haar
dochter Irène ontwikkelde ze. Maar er
waren te veel gewonden voor één
persoon. De meeste verpleegkundigen
zaten aan het front en dus leidde ze
vanaf 1916 mensen van alle rangen in
groepjes van twintig op. Maar voor ze
dat deed, trok ze dus zelf naar
de frontzone. Ook Hoogstade en
Roesbrugge lagen op de Vlaamse route
van Marie Curie. Topvrouw!
Bron: https://www.eoswetenschap.eu/

V.U. Stephanie Bogaert, voorzitter

Volgende zaterdag organiseert de VMBv het
eerste SCOOP* Symposium dat naast het
Trefpunt Stralende Beroepen (TSB) een jaarlijks
event wordt. Wat kunt u verwachten? Twee
presentaties rond innovatie en twee
presentaties
over
radioprotectie
(geaccrediteerd door het FANC). Het
programma vindt u nogmaals in bijlage bij deze
e-mail en verder nog op de website en de
affiches die verspreid zijn onder onze leden en
bij de hoofverpleegkundigen van de Vlaamse
diensten medische beeldvorming. Géén affiche
gezien op uw dienst? Dan vernemen wij dat
graag via stephanie.bogaert@uzgent.be .
https://vmbv.org
“SCOOP: het eerste bericht over iets nieuws,
primeur, nieuwtje”

